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การโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม (LH311) ในภาคเรียนท่ี 2 / 2556 จ านวน 28 คน จ านวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงไดม้า

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 

Research)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบั

ใจความแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD รวมทั้งส้ิน  5 แผนๆ ละ 90 นาที (2) แบบทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) และหลงัเรียน ( Posttest) (3) แบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

ร่วมมือ STAD หลงัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าดว้ย Paired t-test ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน

จบัใจความภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ย

เทคนิค STAD ดา้นการอ่านจบัใจความวชิาภาษาองักฤษ (Posttest) พบวา่นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
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หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 นอกจากน้ี ผลการศึกษาความพึง

พอใจต่อวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคSTAD  ของนกัศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ในภาพรวมท่ีระดบัค่อนขา้งสูง  ( Mean = 4.06, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่

ความพึงพอใจของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were:  1) to study the effect of using STAD Cooperative 

Learning Activities to develop the  English Reading Comprehension for Hotel and Tourism 

Business of the third-year students   2) to assess the students’ satisfaction toward learning English 

by  using STAD Cooperative Learning Activities. This  was an Action Research using the Pretest 

Posttest control group. The samples were 28 students derived from the purposive sampling 

method and they were the third-year students of the Faculty of Hotel and Tourism of Dhurakij 

Pundit University enrolled in LH 311 course in the second semester of academic year 2013  The 

instruments employed to collect data were       1) lesson plans and 5 sets of  English Reading 

Comprehension materials using  STAD Cooperative Learning Activities,  90 minutes for each set  

2) The pretest and posttest of learning achievement in English Reading Comprehension       3) The 

questionnaire used to assess the students’ satisfaction toward learning English by  using STAD 

Cooperative Learning Activities.  The data were analyzed by using mean, standard deviation, and 
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paired t-test.  The research findings  revealed  that the students’ posttest reading comprehension 

scores ,after learning by STAD Cooperative Learning Activities, were significantly higher than 

the pretest scores at the .001 level and the overall results of students’ satisfaction level toward 

learning English by using STAD Cooperative Learning Activities was quite high ( Mean = 4.06, 

S.D. = 0.57). However, if considering the students’ satisfaction in more details, the level of their 

satisfaction was at the highest  level of all aspects.  
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  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี  ท่านผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยั และบุคลากร
ศูนยว์จิยัทุกคนท่ีช่วยอ านวยความสะดวก  ท่านคณบดีและคณาจารย ์คณะการท่องเท่ียวและโรงแรม 
ท่ีไดใ้หก้ารส่งเสริมการท าวจิยัในคร้ังน้ี พร้อมทั้งร่วมใหค้วามเห็น ช่วยเหลือ แนะน า ช้ีแนะแนวทาง
ในการด าเนินงานการวจิยัใหส้ าเร็จไดด้ว้ยดี สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาทุกคน ในกลุ่มเรียน 
511 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม (LH311) ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลอง การทดสอบและตอบแบบสอบถาม 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      
 กฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัว่า “The working language of ASEAN shall be 
English” หรือ “ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” ดงันั้นภาษาองักฤษจึงเป็น
เคร่ืองมืออนัดบัหน่ึงส าหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน 
ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนัเป็นภาษาประจ าชาติของแต่
ละคน  ซ่ึงหมายความวา่ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใช้ภาษาองักฤษกนัมากข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  เพราะจะตอ้งไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและส่ือสารกนั  ไม่เฉพาะ
นกัธุรกิจและคนท ามาคา้ขายระหวา่งประเทศ 

 ท่ีจริงแล้วปัจจุบนัภาษาองักฤษคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก และเป็น
ภาษาท่ีมนุษยบ์นโลกใชติ้ดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั ไม่วา่แต่ละคนจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาประจ า
ชาติ เม่ือตอ้งติดต่อกบัคนอ่ืนท่ีต่างภาษาต่างวฒันธรรมกนัทุกคนจ าเป็นตอ้งใช้ภาษาองักฤษเป็น
หลกัอยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุน้ีทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษา
ประจ าชาติ เป็นแกนหลกัของหลักสูตรการศึกษาทุกระดบั ตั้งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษาตลอด
ชีวติ 

 สมเกียรติ อ่อนวิมล (2554) ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาองักฤษ กับอนาคตของไทยใน
อาเซียน วา่ ปี พ.ศ. 2015 หรือ  ปี พ.ศ. 2558 ประชาชนคนไทยจะตอ้งเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง
ไม่มีขอ้ยกเวน้ ภาษาองักฤษเป็นกุญแจดอกส าคญัท่ีจะเปิดประตูแห่งประชาคมอาเซียนให้ชาวไทย
ไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกบัเพื่อนอาเซียนทั้งหลาย    ฉะนั้นถึงเวลาแล้วท่ีคนไทยจะต้องพฒันา
ตนเองในการเรียนรู้ให้สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีสมบรูณ์ในประชาคมอาเซียน 
ณ วนัน้ีเป็นตน้ไป 
 อยา่งไรก็ตาม  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถ
ส่ือสารไดดี้ ทั้งในดา้นทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  สาเหตุน้ีน่าจะเกิดมาจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษในชั้นเรียน  โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน ซ่ืงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ประการหน่ึงของการเรียน เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และสามารถ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ใน
การด าเนินชีวติประจ าวนั  เน่ืองจากการอ่านท าใหเ้กิดความรู้แตกฉาน  ก่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ี
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อ่าน  ช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา  สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ซ่ึง
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การอ่านเป็นหัวใจส าคญัของการศึกษาหาความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2542)   โดยเฉพาะการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความซ่ึงเป็น
ทกัษะท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ไดห้ลากหลาย  แต่ในทางตรงกนัขา้มผูเ้รียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  สาเหตุหน่ึงอาจจะเป็นเพราะเกิดจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดงัท่ี อคักุน ( Akgun : 1997) กล่าววา่ผูส้อนส่วนใหญ่
มกัจะคุน้เคยกบักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจบัใจความโดยให้ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองและตอบ
ค าถามปรนยั ฝึกกิจกรรมการระดมสมอง หรือวาดรูป ตามค าบอก แต่สุดทา้ยก็ไม่สามารถท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ หรือมีพฒันาการในการอ่านท่ีดีข้ึน ผูเ้รียนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีตนอ่านจะเกิดความ
เบ่ือหน่ายกับการเรียน ความเห็นน้ีสอดคล้องกับความเห็นของ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542) ท่ี
กล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านวา่ เป็นความสามารถในการอนุมานขอ้สนเทศ หรือความหมายอนั
พึงประสงค์จากส่ิงท่ีอ่านมาแลว้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ความเขา้ใจน้ีเป็น
เร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษา และประสบการณ์ในหลายดา้นของแต่ละคน ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งอย่างหน่ึงของการอ่าน ถา้อ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจเลยก็อาจกล่าวไดว้่า
การอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึน   
 จากการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาองักฤษท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัมกัจะประสบปัญหา คือ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีป ญหาดา้นการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ไม่มีความพร้อมทางดา้นการเรียน 
ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ชอบพดูคุยในขณะผูส้อนท าการสอน บางคนก็นัง่เล่นโทรศพัทมื์อถือ บางคนก็นัง่
หลบัในหอ้งเรียน ท าใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและนกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน 
กอปรกบัในปีการศึกษา 2556  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์นโยบายให้อาจารยป์รับเปล่ียนการสอน
เนน้การเรียนรู้มากกวา่การสอนแบบดั้งเดิม  ลดการสอนแบบบรรยาย ให้ผูส้อนเปล่ียนบทบาทเป็นผู ้
ช้ีแนะ ใชรู้ปแบบการสอนแบบกา้วหนา้ โดยเนน้วา่นกัศึกษาจะท าอะไรไดไ้ม่ใช่นกัศึกษาตอ้งรู้อะไร 
การสอนควรเน้นการฝึกนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์   ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว    ผูว้ิจยัจึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวและหา
แนวทางในการแกปั้ญหา และจากการสังเกตการสอนท่ีผ่านมาพบวา่กลุ่มเพื่อน  น่าจะมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอย่างมาก  การเรียนรู้จากกนัและกนัของผูเ้รียนน่าจะเกิดได้ดี  
เพราะภาษาท่ีผูเ้รียนใชส่ื้อสารนั้นส่ือความเขา้ใจกนัไดดี้  และการเรียนเป็นกลุ่มของผูเ้รียนระหวา่ง
ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งกบัผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้ซ่ึงกนั และกนัจากการ
เรียนเป็นกลุ่มจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนท าให้อยากเรียนมากข้ึน   ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาเอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิค STAD (การแบ่งกลุ่มแบบกลุ่ม
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สัมฤทธ์ิ (Student -Teams Achievement Divisions) ตามแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1989: 87)  เป็น
การเรียนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการสอนรายบุคคลเขา้ดว้ยกนั    โดยแต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วย  เด็กเก่ง  ปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกัน  เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยให้ผูเ้รียนลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสามารถจาก
แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนเตรียมให้  และเน้นส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  เป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเป็นวิธีการท างานร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจอยา่ง
หน่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและเรียนรู้ได้เร็วข้ึน  และเกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้  โดย 
เทคนิคดงักล่าวน้ีได้มีนักการศึกษาหลายท่านยอมรับแพร่หลายในวงการศึกษาว่าเป็นแนวคิดท่ี
สามารถน ามาปรับปรุงและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไดดี้ข้ึนจริง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเทคนิคการสอนอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ STAD  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีทักษะความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  และเพื่อน าเสนอ
นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษรูปแบบใหม่ต่อไป  
 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เพื่อพฒันาการ

อ่านจบัใจความวชิาภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

คณะการท่องเท่ียวและโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจฑิตย ์

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 

STAD หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 

-การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 

-ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความวชิาภาษาองักฤษ
เพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรม 
-ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
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สมมุติฐานของการวจัิย 
  นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม โดยการจดั
กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD จะมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน  
 
นิยามศัพท์  
 การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ (English Reading Comprehension)  หมายถึง  การท่ี

ผูอ่้านพยายามเขา้ถึงสาระและประเด็นท่ีผูเ้ขียนเจตนาส่งสารในแง่มุมต่างๆให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน

ทั้งในดา้นการแปลความ ตีความ วิเคราะห์ จบัใจความส าคญั สามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ บอก

รายละเอียด บอกเหตุผลและเช่ือมโยงขอ้ความต่างๆ เพื่อความเขา้ใจวตัถุประสงคอ์ย่างถ่องแท ้ ซ่ึง

วดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

    การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ ( Cooperative Learning )  หมายถึง เป็นการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ

ผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม การจดัการเรียนการสอนจะแบ่งผูเ้รียนออกเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั รับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน  และส่วนรวม  เพื่อให้กลุ่ม

ไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 เทคนิคแบบ STAD(Student Teams-Achievement Divisions) หรือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม

สัมฤทธ์ิ หมายถึง  เทคนิคการสอนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนการสอนจะเนน้

การพฒันาทศันคติและค่านิยมในตวัผูเ้รียนท่ีจ าเป็นทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นการพฒันา

ผูเ้รียนใน  3 ดา้นคือ 1. ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน (Cognitive Knowledge) 2. ทกัษะทาง

สังคมโดยเฉพาะทกัษะการท างานร่วมกนั (Social Skills) 3. การรู้จกัตนเองและตระหนกัในคุณค่า

ของตนเอง ( Self-Esteem)  วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะก าหนดให้ผูเ้รียนท่ีมีระดับ

ความสามารถต่างกนัมาเรียนรู้ร่วมกนั เป็นกลุ่มยอ่ย ๆ สมาชิกภายในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั และแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและจะตอ้งร่วมมือกบัสมาชิกใน

กลุ่มท าความเขา้ใจในบทเรียนนั้นเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม  กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ

มีขั้นตอนดงัน้ี 
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   ขั้นที ่1 ผูส้อนเสนอบทเรียนต่อชั้น  

ขั้นที่ 2 การเรียนภายในกลุ่มยอ่ย 

ขั้นที ่3 การทดสอบยอ่ยรายบุคคล  

ขั้นที ่4 การคิดคะแนนการพฒันาตนเองและของกลุ่ม   

ขั้นที ่5 การใหร้างวลักลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จ  

  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้เรียน แต่ละคนซ่ึงเกิดจาก การได้รับ
ประสบการณ์ หรือบรรลุในส่ิงท่ีคาดหวงั ไดรั้บผลส าเร็จและผลตอบแทนจากการเรียนรู้ หรือความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการสอน สอนการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD ท่ีวดัดว้ยแบบวดัความพึงพอใจ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 คณะการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม (LH311 ) ในภาคเรียนท่ี2/2556 จ านวน 28 คน 
 ตวัแปรในการวิจยั ประกอบดว้ย 
  ตวัแปรตน้ คือ การสอนการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ 
            ดว้ยเทคนิค STAD   
  ตว้แปรตาม คือ ผลคะแนนจากแบบทดสอบการอ่าน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบวา่การสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
แบบ STAD ช่วยใหน้กัศึกษามีการพฒันาการทางดา้นการอ่าน 
 2. เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหค้วามสัมฤทธ์ิผลในการ
เรียนวชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรมของนกัศึกษาสูงข้ึน 
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     บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอ
สาระส าคญัโดยสรุปตามล าดบัดงัน้ี 
 
 1.   การอ่านจบัใจความ 
  2.  การสอนทกัษะอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 
  3.   แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  4.   การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ STAD 

 5.   กิจกรรมการอ่านแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 
 6.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
1.   การอ่านจับใจความ 
     1.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
  การอ่านจบัใจความมีผูใ้ห้นิยามความหมายของการอ่านไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
         บนัลือ พฤกษะวนั (2530 : 29-35) กล่าววา่การอ่านเพื่อจบัใจความ เป็นการอ่านเพื่อท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เป็นการอ่านเพื่อตอ้งการทราบว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรมีความส าคญั
ตรงไหน และหมายความว่าอย่างไร จะเห็นไดว้่าการอ่านเพื่อจบัใจความส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ือง
ของความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน คน้หาสาระส าคญัหรือประเด็นท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
  สายสุนี สกุลแกว้ (2534 : 24) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อจบัใจความวา่เป็ความ
สามารถของผูอ่้านท่ีจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง ตลอดจนวินิจฉัยคุณค่าส่ิงท่ีตนอ่านได้
อยา่งมีเหตุผล 
  อรุณณี สายเสมา (2536:18) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อจบัใจความคือการท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองหรือขอ้ความท่ีอ่านสามารถจบัใจความสาระส าคญัแปลความให้เขา้ใจตรงกบั
ผูเ้ขียนท่ีตอ้งการส่ือกบัผูอ่้าน 

สรุปการอ่านเพื่อจบัใจความคือ ความสามารถในการอ่านเพื่อจบัประเด็นหรือจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
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1.2  จุดประสงคข์องการอ่านเพื่อจบัใจความ 

        
   มิลเลอร์ (Miller,1990) ไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านเพื่อจบัใจความออกเป็น 6ประการ
ดงัน้ี 

1. อ่านเพื่อจบัใจความคร่าว ๆ 
2. อ่านเพื่อจบัใจความส าคญั 
3. อ่านเพื่อส ารวจรายละเอียดและใจความส าคญัโดยทัว่ๆ ไป 
4. อ่านเพื่อความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
5. อ่านเพื่อใชว้จิารณญานติดตามขอ้ความท่ีอ่าน 
6. อ่านเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ความหรือแนวคิดในเร่ืองท่ีอ่าน 

  สรุปจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความคือ เพื่อทราบจุดประสงค ์จุดมุ่งหมายแนวคิดสาระ
ของเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 1.3  ขั้นตอนการอ่านจบัใจความ  
   1.  อ่านผา่นๆโดยตลอด เพื่อใหรู้้วา่เร่ืองท่ีอ่านวา่ดว้ยเร่ืองอะไร จุดใดเป็นจุดสาคญัของ
เร่ือง 
         2.  อ่านใหล้ะเอียด เพื่อท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหวา่งเร่ืองเพราะจะท า
ใหค้วามเขา้ใจไม่ติดต่อกนั 
        3.  อ่านซ ้ าตอนท่ีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนให้แน่นอนถูกตอ้ง 
        4.  เรียบเรียงใจความส าคญัของเร่ืองดว้ยตนเอง 
 
   สุริยา เพง็ลี ( 2552) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเร่ืองไว ้
ดงัน้ี 
 1. ความเขา้ใจในการอ่านของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์เดิมและ
ความคิดอนัเป็นวตัถุประสงคข์องการอ่านท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น 

1.1 อ่านเพื่อเก็บใจความส าคญั 
1.2 อ่านเพื่อศึกษารายละเอียดท่ีส าคญั 
1.3 อ่านเพื่อศึกษาค าแนะน าต่าง ๆ เช่น การใชเ้คร่ืองมือ เป็นตน้ 
1.4 อ่านเพื่อคาดการณ์วา่เร่ืองอะไรจะลงเอยอยา่งไร 
1.5 อ่านเพื่อศึกษาคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน 
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1.6 อ่านเพื่อรวบรวมเร่ืองหรือยอ่เร่ืองแลว้น ามาเขียนใหม่ 
1.7 อ่านเพื่อเปรียบเทียบกบัเร่ืองราวหรือขอ้ความอ่ืน 
1.8 อ่านเพื่อจดจ าและเขา้ใจเน้ือเร่ือง ส าหรับน าไปใชต้ลอดไป 

2. ความถูกตอ้งของความเขา้ใจในการอ่าน ช่วยให้เด็กเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านมากนอ้ยต่างกนั 
ความถูกต้องในการเขา้ใจของเด็กย่อมแตกต่างกนัมากน้อยตามประสบการณ์ความยากง่ายของ
ขอ้ความนั้นๆ  

3. ระดบัความเขา้ใจในการอ่านข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการเป็นตน้วา่ สติปัญญา 
ความสามารถในการอ่าน ความเขา้ใจค าศพัทท่ี์อ่าน และวิธีการพิเศษเฉพาะตวัของผูท่ี้อ่านแต่ละคน 
รวมทั้งประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 

4. ความเร็วของความเขา้ใจในการอ่าน ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในค าศพัท ์ ความสามารถใน
การนึกภาพส่ิงท่ีอ่าน ความยากง่ายของขอ้ความและส่ิงอ่ืน ๆ 

5. หลกัส าคญัในการสอนอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั คือ ครูตอ้งพยายามสร้าง ความสนใจ
ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า และความส าคญัของการอ่านจบัใจความ โดยฝึกใหน้กัเรียนอ่านเพื่อความ
เขา้ใจในเร่ืองราวท่ีก าหนด โดยครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบเป็นตอน ๆ ตามเร่ืองนั้น ๆ 

 
แววมยรุา เหมือนนิล (2541)  กล่าววา่ พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนอ่านจบั

ใจความไดห้รือไม่ ควรมีทกัษะต่อไปน้ี 
1.  การจดัล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถเล่าไดโ้ดยใชค้  าพดูของตนเอง 

 2.  การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงได ้เช่น ขอ้เทจ็จริงรายละเอียด 
ช่ือ สถานท่ี เหตุการณ์ วนัท่ี ฯลฯ 

3.   การปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้เสนอแนะหลงัการอ่านได ้
4.  การรู้จกัแยกขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได ้
5.  การรวมขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ 
6.  การเลือกความหมายท่ีถูกตอ้งและน าไปใชไ้ด ้
7.  การใหต้วัอยา่งประกอบได ้
8.  การจ าแนกใจความส าคญั และส่วนใจความส าคญั 

  9.  การกล่าวสรุปได ้
   
 สรุปวา่การอ่านเพื่อจบัใจความคือความสามารถในการอ่านเพื่อจบัประเด็นหรือจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านจบัใจความ  เป็นการสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน  หลกัส าคญัในการอ่าน 
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คือ จบัใจความส าคญัใหไ้ดว้า่ในเน้ือเร่ืองนั้นมีใครท าอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร เม่ือไร  และการกระท า
นั้นๆ เกิดผลอะไรข้ึนบา้ง รวมถึงสาระส าคญัหรือขอ้คิดต่างๆ จากเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ่้านท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดถ่้องแท ้
 
2.  การสอนทกัษะอ่านจับใจความภาษาองักฤษ 
 2.1  การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ( Skimming for Main Ideas) 
  การสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษนั้นผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการอ่านแบบรวดเร็ว 
โดยการอ่านขา้มค า หรือการอ่านขา้มเป็นตอนๆ ลกัษณะจะเป็นการอ่านแบบคร่าว ๆ ผิวเผนิ เพียง
เพื่อใหท้ราบวา่เร่ืองน้ี บทความน้ี พดูถึงเร่ืองอะไร มีภาพรวมอยา่งไร ซ่ึงล าดบัขั้นตอนของการสอน
การฝึกอ่านจบัใจความ(Skimming)  มีดงัน้ี 
  2.2  อ่านสองสามประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของยอ่หนา้แรกแลว้ถามตวัเองวา่เร่ืองท่ีอ่าน
เก่ียวกบัอะไร (What is this passage about?) 
 2.3  อ่านเฉพาะตวัส าคญั (Key words) ซ่ึงมกัจะอยูต่อนตน้หรือตอนทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ท่ีช่วย
สนบัสนุนใหห้วัเร่ือง (Topic) และใจความส าคญั (Main idea) เด่นชดัยิง่ข้ึน 

 2.4  อ่านอยา่งรวดเร็ว ผูอ่้านตอ้งการรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งกวา้ง ๆ มิใช่รายละเอียดของเร่ือง
ทั้งหมด 
 
 นอกจากน้ี  สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดเ้สนอว่าการสอนการอ่านผูส้อนควรใช้
ขั้นตอนเหมือนการสอนทกัษะอ่ืนๆ เช่น มีการตั้งจุดประสงคป์ลายทางและการด าเนินการสอนโดย
ใช้ตวัอย่างจริงมาประกอบ การให้ผูเ้รียนหาค าตอบจากบทความท่ีอ่าน มีการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้
ผูเ้รียน เป็นตน้ ทั้งน้ีไดเ้สนอวธีิการและการจดักิจกรรมการสอนทกัษะอ่านไว ้เป็น 3 ระยะ คือ 
 1. กิจกรรมก่อนการอ่าน ( Pre- Reading) เป็นการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะอ่านและปู
พื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน เช่น การให้คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน การเดาความหมายของค าศพัทจ์าก
บริบท 
 2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน ( While Reading )เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนน ามาใชฝึ้กทกัษะใน
ขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ืองซ่ึงอาจจดักิจกรรม อาทิเช่น ให้อ่านผ่านๆ อย่างรวดเร็ว ให้ล าดบัเร่ือง ให้สรุป
ใจความส าคญั ใหห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยค ใหห้าจุดประสงคแ์ละทศันคติของผูเ้ขียน เป็นตน้ 
 3. กิจกรรมหลงัการอ่าน ( After Reading) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านได้ เช่น ให้ผูเ้รียนกล่าวถึงประโยชน์ท่ีอ่านเร่ือง ให้ผูเ้รียนกล่าวถึง
ความรู้สึกของตนเองและตวัละครในเร่ืองท่ีอ่าน ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ เป็นตน้ 
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 สรุปการสอนการอ่านจบัใจความส าคญั ( Skimming for Main Ideas) นั้นเป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนอ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อหาใจความส าคญั (Main idea) หรือภาพรวมของเร่ืองท่ีอ่าน ในท่ีน้ีผูอ่้าน
ไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะทราบรายละเอียดของเร่ืองแต่อยา่งใด ลกัษณะการอ่านประเภทน้ีจะพบไดจ้ากการ
อ่านข่าวหรือบทความต่างๆจากหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร วารสาร และนวนิยายต่าง ๆจากแผงขาย
หนงัสือทัว่ไป เป็นตน้ ขณะเดียวกนัการจดักิจกรรมการสอนทกัษะการอ่านควรมีการตั้งจุดประสงค์
ปลายทาง ส่วนการด าเนินการสอนควรมีการใชต้วัอยา่งจริงเพื่อให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นภาพและผูส้อน
ควรตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์หาค าตอบ 
   ส าหรับเทคนิคการสอนทกัษะการอ่านจบัใจความนั้น ผูส้อนตอ้งพยายามสร้างความสนใจ
ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของการอ่านจบัใจความ โดยฝึกให้ผูเ้รียนอ่านเร่ืองง่ายๆ ใกลต้วั 
แล้วจึงอ่านเร่ืองยากไกลตวั การสอนอ่านเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน ผูส้อนต้องมีการบอก
รายละเอียด การจดัล าดบัเหตุการณ์ การบอกถึงเหตุและผล และการตั้งค  าถามให้ผูเ้รียนตอบเป็น
ตอนๆ ตามเร่ืองนั้นๆ   

 
บนัลือ พฤกษะวนั (2532 : 145-146) กล่าวถึงการอ่านเพื่อจบัใจความวา่ เป็นการอ่านท่ี

ตอ้งการทราบวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ส าคญัตรงไหน การอ่านเพื่อจบัใจความมีขั้นตอนใน
การฝึกดงัน้ี 

1. อ่านเร่ืองราวผา่นๆ โดยตลอด เพื่อให้รู้วา่เร่ืองนั้นวา่ดว้ยเร่ืองอะไรบา้งจุดใดบา้ง ตอนใด
เป็นตอนส าคญัของเร่ือง 
 2. อ่านซ ้ าตอนท่ีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 
 3. ตอบค าถามสั้นๆ ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร หรือท าบนัทึกยอ่เพื่อทดสอบความเขา้ใจของ
ตนเอง 
  4. เรียบเรียงใจความส าคญัของเร่ืองดว้ยตนเอง 
 

  สรุปการอ่านจบัใจความนั้นเป็นการอ่านโดยมุ่งการหาต าตอบจากเน้ือเร่ืองวา่เก่ียวกบัอะไร 
ท่ีไหน อยา่งไร ดงันั้นเทคนิคในการการสอนทกัษะการอ่านจบัใจความ( Reading for main idea) นั้น
ผูส้อนควรแนะแนวทางก่อน เพื่อท่ีจะช่วยใหก้ารอ่านเพื่อจบัใจความไดผ้ลดี หลงัการอ่านผูส้อนควร
ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนโดยการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบ แสดงความ
คิดเห็น หรืออภิปรายเก่ียวเร่ืองหรือประเด็นท่ีอ่านเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ย  
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3. แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

  ทิศนา แขมมณี (2555: 98-106) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฏีการเรียนแบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็น
กลุ่มย่อย โดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาท่ีส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้แบบน้ีคือ โรบิร์ต สลาวิน 
(Robert  Slavin) เดวดิ จอห์นสัน(David Johnson)  และ โรเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson)  
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้
กระบวนการท่ีเปิดโอกาสไดท้  างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม 
ส่วนผูส้อนท าหน้าท่ีสรุปความ  โดยผูส้อนจะต้องพยายามหาวิธีในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ใช้
กระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรม มาสรุปรวมเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (พิมพนัธ์ 
เดชะคุปต,์ 2544 :15 ) 
  สุลดัดา ลอยฟ้า (2537) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือวา่ แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 
  1. รูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ตามแนวคิดของ สลาวนิ (Slavin and Others,1980) ได้
พฒันาเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลาย ดงัน้ี 
    1.1 STAD (Student Teams – Achievement Divisions) เป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถ
ดดัแปลงใชไ้ดเ้กือบทุกวิชาและทุกระดบัชั้น เพื่อเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ
ทางสังคมเป็นส าคญั 
     1.2 TGT (Team Games Tournament) เป็นรูปแบบการสอนท่ีคลา้ยกบั STAD แต่เป็น
การจูงใจในการเรียนยิง่ข้ึน โดยการใชก้ารแข่งขนัเกมส์ แทนการทดสอบยอ่ย 
     1.3 TAI (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการสอนท่ีผสมผสาน
แนวความคิดระหวา่งการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกบัการสอนรายบุคคล รูปแบบการสอน TAI เป็น
การประยกุตใ์ชก้บัการสอนคณิตศาสตร์ 
     1.4 CIRC (Cooperative Integrate Reading and Composition) เป็นรูปแบบการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือแบบผสมผสาน ท่ีมุ่งพฒันาข้ึนเพื่อสอนการอ่านและการเขียน ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 
     1.5 Jigsaw ผูคิ้ดคน้การสอนแบบ Jigsaw เร่ิมแรกคือ  Aronson (1978) หลงัจากนั้น
Slavin(1987) ได้น าแนวคิดดงักล่าวมาปรับขยายเพื่อให้สอดคล้องกบัรูปแบบการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือมากยิ่งข้ึน เป็นรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรยาย เช่น สังคม
ศึกษา วรรณคดี บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเนน้การพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
มากกวา่การพฒันาทกัษะ 

DP
U



 

 

12 

  2. รูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือตามแนวคิดของ  Johnson and Johnson (1994: 31-
37) ท่ีได ้พฒันาข้ึน โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
  2.1 การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Positive Interdepence)  หมายถึง สมาชิกแต่ละคน
ตอ้งมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีเป้าหมายในการท างานกลุ่มร่วมกนั เพื่อท าให้งานของกลุ่ม
บรรลุความส าเร็จ 
   2.2 การปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั (Face to Face promotive Interaction) หมายถึง  
สมาชิกกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค์ มีการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด 
สมาชิกกลุ่มเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
  2.3  การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 
หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนจะตอ้งมีความรับผิดในการท างาน  โดยท่ีสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 
  2.4  ทกัษะทางสังคม (Social Skills)  หมายถึง สมาชิกมีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม
ยอ่ย ทกัษะระหว่างบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ี เป็นทกัษะส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหก้ารท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ      
  2.5  กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง สมาชิกมีการใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานอย่างมีขั้นตอน เพื่อช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใช้การ
วางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  และจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจน
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
3. รูปแบบการสอนแบบร่วมมือในงานเฉพาะอย่าง เช่น Group Investigation ของ Sharon and 
Sharan (1992), co-op-co-op   เป็นเทคนิคการท างานกลุ่มวิธีหน่ึง  โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมี
ความสามารถและความถนดัแตกต่างกนัไดแ้สดงบทบาทตามหนา้ท่ี ท่ีตนถนดัอยา่งเตม็ท่ี 
ท าให้งานประสบผลส าเร็จ  วิธีน้ีท  าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กความรับผิดชอบการท างานกลุ่มร่วมกนั  และ
สนองหลกัการของการเรียนรู้และร่วมมือท่ีว่า  “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม
ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 123- 125) 
 

4.  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ STAD 
  
สลาวนิ (Slavin. 1989: 87) กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิไวว้า่ เป็นการจดั 

สมาชิกกลุ่มละ 4-5 คน แบบคละความสามารถดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพศ โดยผูส้อนจะ
ท าการเสนอบทเรียนให้นกัเรียนทั้งชั้นก่อน แลว้ให้แต่ละกลุ่มท างานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการ
สอน  เม่ือสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนจบแลว้ ผูส้อนจะให้
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นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่ม ท่ีเรียกวา่ กลุ่มสัมฤทธ์ิ  (Achievement Division)  

หลกัการพื้นฐานของรูปแบบการเรียนแบบ STAD  (Student Teams Achievement 
Divisions)  โดย สลาวนิ (Slavin. 1990)  มีดงัน้ี 

 
หลกัการ แนวทางปฏิบติั 

1. การใหร้างวลัเป็นทีม  (Team  Rewards)  

 
 

 

-ผูส้อนตั้งเป้าหมายหรือรางวลัไวเ้พื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมี
ความพยายามในการเรียนรู้มากข้ึนและพยายามปรับ
พฤติกรรมของตน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม รางวลัท่ีก าหนด
อาจเป็นส่ิงของ ประกาศนียบตัรหรือค าชมเชย การเชิดชู
เกียรติ แต่อยา่งไรก็ตามครูผูส้อนตอ้งแจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่
ไม่ควรแข่งขนักนัเพื่อจุดประสงคต์อ้งการรางวลัอยา่งเดียว 

2. ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน 

(Individual Accountability) 

-ผูส้อนอาจจะใชว้ธีิทดสอบสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล
หรือสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุ่มเป็นผูต้อบ เพื่อ
ตรวจสอบวา่สมาชิกมีความรับผดิชอบต่องานของตนและ
ต่อกลุ่มเพียงใด ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดของ
สมาชิกทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจและรู้แจง้ในงานท่ีตนเอง
รับผดิชอบ เพื่อช่วยใหก้ลุ่มบรรลุผลส าเร็จ  

3. มีโอกาสจะประสบความส าเร็จเท่าเทียม

กนั(Equal  Opportunities for Success)   

-เป็นการจดัใหส้มาชิกไดมี้ส่วนช่วยใหที้มประสบ
ความส าเร็จดว้ยการพยายามท าผลงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิมในรูป
ของคะแนนปรับปรุง  ดงันั้น  แมแ้ต่คนท่ีเรียนอ่อนก็
สามารถมีส่วนช่วยทีมได ้ ดว้ยการพยายามท าคะแนนให้
ดีกวา่คร้ังก่อน ๆ  นกัเรียนทั้งเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน ต่าง
ไดรั้บการส่งเสริมใหต้ั้งใจเรียนใหดี้ท่ีสุด เพราะผลงานของ
ทุกคนในทีมมีค่า 

 
สลาวนิ (Slavin, 1980 ) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  STAD 

มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั   5  ประการ  คือ 
1. การน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งเรียน  (Class Presentation) ครูเป็นผูน้ าเสนอส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียน 

ไม่วา่จะเป็นมโนมติ ทกัษะและหรือกระบวนการ การน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งเรียนน้ีอาจใชก้ารบรรยาย
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การสาธิตประกอบการบรรยาย การใชว้ดีีทศัน์หรือแมแ้ต่การใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัการทดลอง
ตามหนงัสือเรียน 

2. การท างานเป็นกลุ่ม (Teams)  ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยนกัเรียนประมาณ  4 – 5  คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย  
และมีหลายเช้ือชาติ  ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนในกลุ่มได้ทราบถึงหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มว่า
นกัเรียนตอ้งช่วยเหลือกนั  เรียนร่วมกนั  อภิปรายปัญหาร่วมกนั  ตรวจสอบค าตอบของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและแก้ไขค าตอบร่วมกนั  สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องท างานให้ดีท่ีสุดเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้  ใหก้ าลงัใจและท างานร่วมกนัได ้

หลงัจากครูจดักลุ่มเรียบร้อยแลว้  ควรให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มท างานร่วมกนัจากใบงานท่ีครู
เตรียมไว ้ ครูอาจจดัเตรียมใบงานท่ีมีค าถามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบทเรียน  เพื่อใช้เป็น
บทเรียนของการเรียนแบบร่วมมือ  ครูควรบอกนกัเรียนวา่  ใบงานน้ีออกแบบมาให้นกัเรียนช่วยกนั
ตอบค าถาม  เพื่อเตรียมตวัส าหรับการทดสอบย่อย  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัตอบ
ค าถาม  เพื่อเตรียมตวัส าหรับการทดสอบย่อย  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัตอบค าถาม
ทุกค าตอบ  โดยการจบัคู่กนัตอบค าถามเม่ือตอบค าถามเสร็จแลว้ก็จะเอาค าตอบมาแลกเปล่ียนกนั  
โดยสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งมีความรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนัในการตอบค าถามแต่ละขอ้ใหไ้ด ้  
 ในการกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบซ่ึงกันและกันผูส้อนต้องแน่ใจว่า
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถตอบค าถามแต่ละขอ้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เปิดโอกาสให้นกัเรียนช่วยกนั
ตอบค าถามทุกขอ้ให้ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนอกกลุ่ม  หรือขอความช่วยเหลือ
จากครูใหน้อ้ยลง และถา้ค าถามแต่ละขอ้เป็นแบบเลือกตอบตอ้งใหแ้น่ใจวา่สมาชิกแต่ละคนสามารถ
อธิบายค าตอบแต่ละขอ้ได ้  

3. การทดสอบยอ่ย  (Quizzes)  หลงัจากท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแลว้  ครูก็
ท  าการทดสอบย่อยนกัเรียน  โดยนกัเรียนต่างคนต่างท า  เพื่อเป็นการประเมินความรู้ท่ีนกัเรียนได้
เรียนมา  ส่ิงน้ีจะเป็นตวักระตุน้ความรับผดิชอบของนกัเรียน 

4. คะแนนพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน  (Individual Improvement Score)  คะแนน
พฒันาการของนกัเรียนจะเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนท างานหนกัข้ึน  ในการทดสอบแต่ละคร้ังครูจะ
มีคะแนนฐาน  (Base  Score)  ซ่ึงเป็นคะแนนต ่าสุดของนกัเรียนในการทดสอบยอ่ยแต่ละคร้ัง  ซ่ึง
คะแนนพฒันาการของนักเรียนแต่ละคนได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนนพื้นฐาน  (คะแนน
ต ่าสุดในการทดสอบ)  กบัคะแนนท่ีนกัเรียนสอบไดใ้นการทดสอบยอ่ยนั้น ๆ ส่วนคะแนนของกลุ่ม  
(Team  Score)  ไดจ้ากการรวมคะแนนพฒันาการของนกัเรียนทุกคนในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั 

เม่ือไดค้ะแนนพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนแลว้ จึงหาคะแนนพฒันาการของกลุ่ม ซ่ึงได้
จากค่าเฉล่ียของคะแนนพฒันาการของสมาชิกทุกคน 

 

DP
U



 

 

15 

 5. การรับรองผลงานของกลุ่ม  (Team  Recognition)  โดยการประกาศคะแนนของกลุ่มแต่
ละกลุ่มให้ทราบ  พร้อมกบัให้ค  าชมเชย  หรือให้ประกาศนียบตัรหรือให้รางวลักบักลุ่มท่ีมีคะแนน
พฒันาการของกลุ่มสูงสุด  คะแนนพฒันาการของนักเรียนแต่ละคนมีความส าคญัเท่าเทียมกับ
คะแนนท่ีนกัเรียนแต่ละคนไดรั้บจากการทดสอบ 
 

5.   กจิกรรมการอ่านแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
  

 การออกแบบการสอนการอ่านแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams-
Achievement Divisions) เป็นเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ ท่ีพฒันาการสอนโดย 
Robert E. Slavin และคณะจากมหาวิทยาลยั John Hopkins ซ่ึงผูส้อนไดน้ ามาใชใ้นการสอนอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษมีขั้นตอนในการด าเนินการสอนดั้งน้ี 
 5.1  ภาพรวมของการสอนอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค STAD 
       5.1.1. การน าเสนอในชั้นเรียน (Class presentation) 
มีการแนะน าส่ือท่ีใช้เทคนิค STAD ตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรกของน าเสนอในชั้นเรียน ซ่ึงอาจจะอยูใ่น
รูปการสอนโดยตรง การบรรยาย และตามดว้ยการอภิปรายของผูส้อน รวมไปถึงการน าเสนอโดยใช้
โสตทศันูปกรณ์ การน าเสนอในชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค STAD แตกต่างจากการสอนโดยทัว่ไปคือ
ผูเ้รียนตอ้งตระหนกัวา่ตนจะตอ้งตั้งใจเรียนในระหวา่งท่ีมีการเรียนการสอน เพราะการตั้งใจเรียนจะ
ช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถท าแบบทดสอบไดค้ะแนนดีและคะแนนของแบบทดสอบจะเป็นตวัตดัสิน
คะแนนของกลุ่ม 
      5.1.2   การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย (Teams) 
ในแต่ละกลุ่มประกอบไปดว้ยสมาชิก 4-5 คน แต่ละกลุ่มจะแบ่งคละความสามารถทางการเรียน เพศ 
สัญชาติหรือเช้ือชาติ การแบ่งกลุ่มแบบน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้และ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าแบบทดสอบของสมาชิกในกลุ่ม หลงัจากท่ีผส้อนไดส้อนเน้ือหา
บทเรียนให้กบัผูเ้รียนทั้งชั้นแล้ว ผูเ้รียนจะแยกกันท างานเป็นกลุ่มโดยศึกษาจากใบงาน  การท า
กิจกรรมภายในกลุ่มจะมีหลากหลายเช่น มีการอภิปราย การแก้ปัญหาร่วมกัน การเปรียบเทียบ
ค าตอบ การแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนของสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาอย่างถ่องแท ้การท างานเป็นกลุ่มเน้นถึงความสัมพนัธ์ของสมาชิก
ในกลุ่มและการนบัถือตนเอง 
 5.1.3   การทดสอบ (Quizzes) 
หลังจากท่ีผูส้อนได้เสนอบทเรียนไปแล้ว ผูเ้รียนจะท าการทดสอบเป็นรายบุคคล (Individual 
quizzes) โดยไม่มีการปรึกษากนัในขณะท าการทดสอบ ผูเ้รียนแตะละคนจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในการเรียนรู้ 
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 5.1.4   คะแนนความกา้วหนา้รายบุคคล (Individual improvement scores)                   
เป็นการใหค้ะแนนเพื่อใหผู้เ้รียนแต่ละคนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถช่วยเหลือ
กลุ่มใหป้ระสบความส าเร็จเท่าเทียมกนั ไม่วา่ผูเ้รียนจะเรียนเก่ง ปานกลาง หรือ อ่อน ในท่ีน้ีการคิด
ท าคะแนนของกลุ่มจะคิดค านวณจากคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม โดยท่ี
ผูเ้รียนแต่ละคนอาจจะมีคะแนนฐานไม่เท่ากนั  ซ่ึงคะแนนฐานน้ีผูส้อนจะก าหนดส าหรับแต่ละคน
หรือกลุ่มจากผลการสอบคร้ังแรกหรือหลงัสุดของการเรียนก็ได ้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าคะแนนจากการ
ทดสอบยอ่ยใหไ้ดม้ากกวา่คะแนนฐาน จึงจะมีคะแนนความกา้วหนา้ 
 5.1.5. การยกยอ่งความส าเร็จของกลุ่ม (Team recognition) 
กลุ่มแต่ละกลุ่มจะไดรั้บการรับรองหรือไดรั้บรางวลันั้นข้ึนอยูก่บัการท าคะแนนของกลุ่มไดม้ากกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 5.2  ขั้นเตรียมการ (Preparation) 

       ในการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิค STAD ผูส้อนตอ้งมีการจดัเตรียมส่ิงต่างๆ
ดงัน้ี 

       5.2.1  เน้ือหาบทเรียน (Materials) 
เน้ือหาจากต าราหรือเป็นเน้ือหาท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเอง โดยผูส้อนท าเอกสารประกอบการสอน ใบงาน 
กระดาษค าตอบและแบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนท่ีผูส้อนวางแผนไว ้
      5.2.2  การจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม (Assigning students to teams) 
 ในการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ตามรูปแบบ STAD สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 4–5 
คน แต่ละกลุ่มจะคละกนัตามความรู้ความสามารถและเพศ ประกอบดว้ยผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ในอตัราส่วน 1:2:1โดยยดึตามเกณฑข์องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิานั้นๆ โดยมีเทคนิคการ
จดัดงัน้ี 
  1.จดัล าดบัผูเ้รียนในชั้น จากเก่งท่ีสุดไปหาอ่อนท่ีสุดโดยยึดตามผลการเรียนท่ีผา่น
มาซ่ึงอาจจะเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบ เกรดหรือพิจารณาการตดัสินใจของผูส้อนเองเป็น
ส่วนประกอบ  
  2. หาจ านวนกลุ่มทั้งหมดวา่มีก่ีกลุ่มแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกประมาณ 4-5 คน น า
จ านวนทั้งหมดมาหารดว้ย 4 ผลหารคิดจ านวนกลุ่มทั้งหมดถา้หารไม่ลงตวัอาจอนุโลมให้บางกลุ่มมี
สมาชิก 5 คน ได ้
  3. ก าหนดผูเ้รียนเขา้กลุ่ม เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มท่ีสมดุลกนั ดงัแสดงในการแบ่งกลุ่มในแต่
ละกลุ่มจะประกอบด้วยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 
คน ดงั (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที ่1 การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม 

ระดับความสามารถของผู้เรียน ล าดับ ช่ือกลุ่ม 
 
 
 

เก่ง 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
6 F 
7 G 

 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

8 G  
9 F  

10 E 
11 D 
12 C 
13 B 
14 A 
15 A 
16 B 
17 C 
18 D 
19 E 
20 F 
21 G 

 
 
 

อ่อน 

22 G  
23 F  
24 E 
25 D 
26 C 
27 B 
28 A 
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จากตารางท่ี 1 เป็นการจดักลุ่มตามระดบัความสามารถโดยยดึตามผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ก่อนเรียน  ผลการจดักลุ่มไดด้งัน้ี 
 กลุ่ม A ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 1 14 15 และ 28 
 กลุ่ม B ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 2 13 16 และ 27 
 กลุ่ม C ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 3 12 17 และ 26 
 กลุ่ม D ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 4 11 18 และ 25 
 กลุ่ม E ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 5 10 19 และ 24 
 กลุ่ม F ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 6  9  20 และ 23 
 กลุ่ม G ไดแ้ก่ผูเ้รียนคนท่ี 7 8  21 และ 22 
  
 5.3 ขั้นด าเนินการสอน 
  การจดัเรียนการสอนทั้งชั้นโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ซ่ึงเป็นการสอน
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ท่ีพฒันาโดย Robert  Slavin แห่งมหาวิทยาลยั John Hopkins ท่ีไดน้ ามาประ
ยกุใ์ชก้บัการสอนอ่านจบัใความภาษาองักฤษ มีขั้นตอนการสอนประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
   5.3.1  การน าเสนอบทเรียนต่อผูเ้รียนทั้งชั้น 
  เป็นขั้นตอนการสอน  ท่ีผูส้อนทบทวนเน้ือหาบทเรียนเดิม และน าเสนอเน้ือหา
บทเรียนใหม่ มีการแจง้จุดประสงค์การเรียนและท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งชั้นเรียน   ซ่ึงกิจกรรมการ
อ่านในขั้นตอนน้ี เป็นกิจกรรมน าเขา้สู่การอ่าน ( Pre-Reading)   โดยผูส้อนใชกิ้จกรรมน าให้ผูเ้รียน
ได้มีข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยสร้าง ความเข้าใจในบริบท  ก่อนเร่ิมต้นอ่านเน้ือเร่ืองท่ีก าหนดให ้ 
โดยทัว่ไป มี 2 ขั้นตอนคือ  
  1 Personalization เป็นขั้นสนทนา โตต้อบ ระหว่างครู กบัผูเ้รียน หรือ ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน  
   2 Predicting  เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนคาดเดาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยการดูรูปภาพ  
แผนภูมิ  หวัเร่ือง  ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะไดอ่้าน แลว้น าสนทนา หรือ อภิปราย หรือหาค าตอบ
เก่ียวกับภาพนั้นๆ  หรือการฝึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับค าศพัท์ เช่นขีดเส้นใต้ หรือวงกลมล้อมรอบ
ค าศพัท์ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน บอกความหมายของค าศพัท์ หรืออ่านค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะได้อ่าน 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบแนวทางวา่จะไดอ่้านเก่ียวอะไร   
   5.3.2   การเรียนกลุ่มยอ่ย 
  เป็นกิจกรรมระหวา่งการอ่าน ( While-Reading)  แบบกลุ่มการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยผูเ้รียนเขา้กลุ่มตามท่ีผูส้อนจดัไว ้กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย  เก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 
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คน  และอ่อน 1 คน  ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กการอ่านและการท ากิจกรรมกลุ่ม   สมาชิกลุ่มจะ
อภิปราย  ถกเถียงปัญหาและท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่าน จากนั้ ช่วยกันท าแบบฝึกหัด เช่น หา
ประโยคหวัขอ้เร่ือง ( Topic  Sentence)  หรือ สรุปใจความส าคญั( Conclusion)  หรือ จบัใจความ
ส าคญั ( Main Idea) หรือตั้งช่ือเร่ือง (Title)  หรือ ยอ่เร่ือง (Summary)  หรือ หาขอ้มูลรายละเอียดจาก
เร่ือง ( Specific  Information)  และเม่ือทุกคนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดีแลว้ สมาชิกแต่ละคนจะเขา้รับการ
ทดสอบ 
   5.3.3   การท าแบบทดสอบรายบุคคล 
                เป็นกิจกรรมหลงัการอ่าน ( After – Reading)  ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูเ้รียนแต่ละ
คนตอ้งท าแบบทดสอบย่อยวดัความเขา้ใจในการอ่านจบัใจ โดยไม่มีการช่วยเหลือกนัเหมือนตอน
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มยอ่ย จากนั้นผูส้อนตรวจสอบคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ สรุปและประเมินผล  
           5.3.4   คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนนพฒันาการ (Improvement points)      
            คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพฒันาการ ตามหลกัของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีสมาชิกแต่ละคนมีโอกาสท่ีจะช่วยเหลือกลุ่มใหป้ระสบความส าเร็จเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะอยู่
ในกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน ดงันั้นการคิดคะแนนของกลุ่มจึงคิดจากคะแนนความกา้วหนา้
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มโดยท่ีแต่ละคนจะมีคะแนนพื้นฐานหรือคะแนนฐานไม่เท่ากนั โดย
ผูส้อนจะก าหนดคะแนนฐานส าหรับแต่ละคนหรือกลุ่มจากการสอบคร้ังแรกหรือหรือคะแนนก่อน
เรียน ซ่ึงการก าหนดคะแนนฐานเร่ิมแรก (Determining initial base scores) ของผูเ้รียนแต่ละคน
สามารถค านวณจากคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบท่ีผ่านมาหรืออาจใช้คะแนนทดสอบความรู้
พื้นฐานมาคิดค านวณเป็นคะแนนฐาน ดงัท่ีแสดงไวใ่นตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 การก าหนดคะแนนฐานของกลุ่ม 

 

ช่ือผู้เรียนกลุ่ม A คะแนนทดสอบความรู้พืน้ฐานทีไ่ด้  
  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม 
(คะแนนฐาน) 

1. นกัศึกษาคนท่ี 1 17  
 

9.75 
2. นกัศึกษาคนท่ี 2 11 
3. นกัศึกษาคนท่ี 3 5 
4. นกัศึกษาคนท่ี 4 6 
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 ส่วนการคิดคะแนนกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนจะไดค้ะแนนเพื่อช่วยกลุ่มของตนหรือไม่
ข้ึนอยู่กับว่าคะแนนทดสอบนั้ นสูงกว่าคะแนนฐานของตนมากน้อยเพียงใด การคิดคะแนน
ความกา้วหนา้คิดจากผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบยอ่ยหลงัจากท่ีไดเ้รียนตามแผนกบัคะแนน
ฐานของแต่ละคน เกณฑก์ารคิดคะแนนความกา้วหนา้ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 การคิดคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน 

คะแนนทดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 
 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 

0 

5 

10 

15 

20 

 

 จุดประสงคข์องการดูคะแนนฐานและคะแนนความกา้วหนา้เพื่อช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนทุกคนท่ี
มีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั ต่างก็มีส่วนท าคะแนนใหไ้ดสู้งสุดเพื่อช่วยกลุ่มของตน 
ดงันั้นจึงเป็นการยุติธรรมท่ีใชก้ารเปรียบเทียบกบัคะแนนฐานของตนท่ีเคยท าผา่นมา 
 ส าหรับการคิดคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มจะมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 เกณฑ์การคิดคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
 

คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้ของกลุ่มดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 
 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 
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5.3.5  การยกยอ่งความส าเร็จของกลุ่ม (Recognizing team accomplishments) 
การยกยอ่งหรือยอมรับกลุ่มท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดจากคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่ม (Team Score) 
คะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มและคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มของ
ทุกคน จะน ามารวมกนัแลว้เฉล่ียเป็นคะแนนความก้าวหน้ารวมของกลุ่มท าการปรับยอดเต็มให้
เท่ากับยอดเต็มของคะแนนฐาน(อาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์) แล้วน ามาลบด้วยคะแนนฐานและ
เปรียบเทียบกบัเกณฑข์องกลุ่มเก่ง เก่งมาก ท่ีก าหนดไวด้งัตารางท่ี 5  
 
ตารางที่ 5  เกณฑ์การก าหนดกลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง 
 

กลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมความก้าวหน้าของกลุ่ม 

กลุ่มระดบัเก่ง คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 2-3 คะแนน 

กลุ่มระดบัเก่งมาก คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 4-5 คะแนน 

กลุ่มยอดเยีย่ม คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน มากกวา่ 5 คะแนนข้ึนไป 

 
สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช ้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD นั้น เป็นวิธี

หน่ึงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ คนเก่ง 
สอนคนปานกลาง และคนปานกลาง สอนคนอ่อน ซ่ึงจะเป็นการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และส่ิงท่ี
แต่ละกลุ่มไดรั้บก็คือการไดค้ะแนนสูงสุด ซ่ึงเกิดจากการร่วมมือกนั ท าให้ผูเ้รียนไดค้วามรู้จากการ
เรียนในหนงัสือ และการเรียนรู้จากการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้งาน
นั้นประสบความส าเร็จและมีความสุขในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนได ้
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ตารางที่ 6  แบบรายงานการทดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า ระดับของกลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง 
 
กลุ่ม การทดสอบย่อยคร้ังที ่1 

วนัที_่______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังที ่2 
วนัที_่_____________ 
เร่ือง______________ 

ช่ือ
สมาชิก 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่
ละคน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของ
กลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหน้
า 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่
ละคน
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของ
กลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
9.75 

14 15 15 30  
 
 
 
 
 
9.75 

19 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

16 20 15 35 19 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

19 20 15 35 19 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

15 20 15 35 20 20 20 40 

รวม 64   เฉล่ีย
ปรับ
ยอด 
(20) 

รวม 77   เฉล่ีย
ปรับ
ยอด 
(20) 

คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  
16 

  คะแนน
เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

19.25 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   15.50 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง เก่งมาก 20 

 
 ข้อสังเกต   คะแนนทดสอบยอ่ยเฉล่ีย และคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ีย ท่ีมีการปรับยอดให้
เท่ากบัคะแนนฐานแลว้ เม่ือน าไปลบกบัฐานหากมีเศษเป็นทศนิยม ใหปั้ดเศษเป็นจ านวนเตม็ก่อน
น าไปเทียบกบัคะแนนความกา้วหนา้ 
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6.   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

 ขวญัตา อาจมนตรี (2544) ท่ีท าวิจยัเร่ืองการพฒันาการสอนภาษาองักฤษ โดยใช้หนงัสือ
การ์ตูนและการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative learning) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 20 คน โดยผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STAD ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาการสอนภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสือการ์ตูนและการสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้มีหลกัการและเป้าหมายเพื่อน าการ์ตูนมาช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน โดยใชภ้าพ
การ์ตูนอธิบายเร่ืองราว ท าใหเ้กิดความคิดเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนง่ายข้ึน อีกทั้งรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาใช้ในการเรียน 
รวมถึงการช่วยเหลือกนัและกนัในการเรียนรู้ และกาตระหนกัในความส าคญัของตนเองในการช่วย
ให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตาม
รูปแบบการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนและการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ท่ีพัฒนาโดยใช้
กระบวนการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยตั้งเกณฑ์วา่ให้มีจ  านวนนกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาองักฤษตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ซ่ึงผลพบวา่มีนกัเรียนถึงร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาองักฤษสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยไดค้ะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 84 
  

 ดวงกมล  สาโรชสัมพนัธ์ (2550)  ไดท้  าการวจิยัเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประเภทการเรียนรู้ประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือ  นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ ์ 
อ าเภอ พนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 3 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด 140 และเคร่ืองมือในการ
วิจยั  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ  และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้  ซ่ึงผลการวจิยัมีดง้น้ี 
                1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า  ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.53 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  มีค่าประสิทธิผล (EI) เท่ากบั 84.43 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนรู้ด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั  .01 
                2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  เร่ือง
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบทดสอบ กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) ตั้งแต่ 0.5 หรืออยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
และไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.86               
                3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิเพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้  เท่ากบั 4.38 คือมีความพึงพอใจมาก  
 
 ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล  (2551)  ท าการวิจยัเพื่อประเมินความสามารถดา้นไวยากรณ์
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD และเพื่อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเทคนิค การสอนน้ี กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีชั้ นปี ท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 422 101โครงสร้างและการใช้ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 

ในภาคตน้ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 25 คน โดยเลือกมาอย่างเจาะจงในกลุ่มท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบ 
รายงานผลในลกัษณะการบรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาท่ีเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค STAD ก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเทคนิค
การสอนน้ี พบวา่ บรรยากาศในการ เรียนเป็นกนัเอง ผูเ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีความมุ มานะตั้งใจเรียน   
 
         วนิดา  ศรีมุงคุณ (2554) ไดท้  างานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาในหลายกรณี อาทิเช่น ขอ้มูลพื้นฐานใน
การพฒันารูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ์ 80/80  ทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ด้วยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    เพื่อขยายผลการใช้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปยงั
โรงเรียนเครือข่าย   จากผลการวิจยัพบว่า   การจดัการเรียนการสอนของครูยงัใช้รูปแบบการสอน
แบบบรรยาย  ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัจากบทเรียน  ไม่ค่อยใชส่ื้อ   แหล่งเรียนรู้  และยงัไม่มีใครใช้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและเขียน  
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการน
เขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพ 85.39/83.06 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอน
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 ( X=4.53,S.D.=0.58)  ผลการประเมินทกัษะการอ่านและการเขียนพบวา่นกัเรียนมีทกัษะในการ
อ่านและเขียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  ผลการขยายรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ดว้ย
ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปยงัโรงเรียนเครือข่าย  คือโรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่
เรืองศิลป์) จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมีนกัเรียนจ านวน 46 คน พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ  (E1/ E2) 
เท่ากบั  84.77/80.80  และความรู้ของนกัเรียน หลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์) จงัหวดัมหาสารคาม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ชชัชยั แซ่ปึง ( 2554)  ไดท้  าวิจยัเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษดว้ย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (เอส ที เอ ดี) ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค
แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (เอส ที เอ ดี) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บา้นแม่ออกเหนือ จานวน 25 คน  ผลการวิจยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ
ดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (เอส ที เอ ดี) ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ  ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (เอส ที เอ 
ดี) อยูใ่นระดบัมาก 
 
 สิริญา อินทร์นอก ( 2554) ไดท้  าวิจยัเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีเน้นเทคนิค เค ดบัเบ้ิลยูแอล พลสั ก่อนเรียนและหลงัเรียน  เพื่อ
ศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีเน้นเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ู
แอล พลสั กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อ าเภอ
เมือง จังหวดัหนองบวัล าภู โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 32 คน ผลการวิจัยสรุปว่านักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเนน้เทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูแอล พลสั เฉล่ียร้อยละ 76.02 ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ร้อย
ละ 75 และนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 2) และ
นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีเน้นเทคนิค เค 
ดบัเบิ้ลย ูแอล พลสั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 
3.1  รูปแบบการวจัิย 
 
  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและโรงแรมและเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD   
  รูปแบบการวิจยัน้ีเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลงั  One – 
Group Pretest- Posttest Design  ซ่ึงผูว้ิจยัไดย้ึดแนวทาง (ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉตัรา
ภรณ์ , 2549: 55-56;  Johnson & Christensen, 2012:  297-299  อา้งอิงใน ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ, 
2556: 48) ดงัน้ี 
  1.  การศึกษาเพียงกลุ่มเดียวและมีการจดักระท า (Treatment)  
  2.  มีการวดัซ ้ าโดยการทดสอบก่อน (Pretest) และการทดสอบหลงั (Posttest)  
  3.  วเิคราะห์เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่ง (Pretest) และ(Posttest) โดยใช ้ 
       Paired t-test  
  4.  แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือSTAD   หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ตารางที ่3.1 แสดงแบบแผนการวจัิย 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
P O1 X O2 

   
  P    คือ  การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
  O1  คือ  การสอบก่อนท าการทดลอง  (Pretest) 
  O2  คือ   การสอบหลงัการด าเนินการทดลอง(Posttest)  
  X   คือ   การจดักระท า (Treatment) การทดลองการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค 
        STAD 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรมชั้น
ปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 / 2556  
   กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและ
โรงแรม (LH311) ในภาคเรียนท่ี 2 / 2556 จ านวน 28 คน จ านวน 1 ห้องเรียนซ่ึงไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน คือ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
วชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรม (LH 311) แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเรียน 
  3.3.1  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดเรียนการสอนการอ่านจับใจความวชิาการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่วและโรงแรมโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD มีดังนี ้ 
    1.  ศึกษารายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตร แผนการสอนและเอกสารประกอบการ
        สอน  
   2.  ศึกษาวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค STAD 
    3.  สร้างแผนการสอนการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว
และการโรงแรมดว้ยการใชกิ้จกรรมแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  รวมทั้งส้ิน 3 สัปดาห์ ๆ ละ 
2  คาบ คาบละ 90 นาที จ านวน 5 แผน ซ่ึงประกอบดว้ยชุดการอ่าน 5 เร่ืองคือ  1)  A Weekend 
Break   2)  Seeing the sights  3 )  Budget hotels in in the UK   4 )  Valley View Camping Ground  
5 )  Guest Registration 
     3.3.2  ขั้นตอนการจัดท าแบบทดสอบวดัผลสัฤทธ์ิทางการเรียน 
     1.  ศึกษาหลกัสูตร เน้ือหา และวตัถุประสงคก์ารเรียนจากแผนการสอน 
     2.  ออกขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ จากนั้น
น าขอ้สอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหา 
     3.  น าขอ้สอบไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า และน าขอ้สอบท่ีไดแ้กไ้ข
แลว้ไปทดสอบกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม 
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       3.3.3  ขั้นตอนการจัดท าแบบสอบถามประเมินความพงึพอในการเรียน 
     ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือSTAD   หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD    แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 15 ขอ้ ดงัน้ี 

 

ระดับความเห็น ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 
การแปลความหมาย 
การแปลความหมายความพึงพอใจหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADโดยได้
ก าหนดเกณฑค์วามพึงพอใจดงัน้ี  
 

ความหมาย ช่วงคะแนน 
ระดบัความพึงพอใจสูง 4.51- 5.00 
ระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง 3.51- 4.50 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2.51- 3.50 
ระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งต ่า 1.51 – 2.50 
ระดบัความพึงพอใจต ่า 1.00 – 1.50 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดล าดบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอน (  พิมพนัธ์ 
เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยนิดีสุข. 2554: 55-56 ) ดงัน้ี  
  1.  ขั้นการเตรียมผูเ้รียนก่อนสอน 
    1.1  แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ  4 คน ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถคละกนั 
เก่ง 1 ปานกลาง 2  อ่อน 1 ( 1: 2: 1) คะแนนท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์แบ่ง คือ คะแนนการสอบกลางภาค
วชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรม 
   1.2  ทดสอบผูเ้รียนทุกคนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ
เพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม (Pretest) แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
 2.  ขั้นด าเนินการสอน 
   ผูว้ิจ ัยจัดการเรียนการสอนทั้ งชั้ นเรียน โดยใช้แผนการสอนเร่ืองการอ่านจับ
ใจความวชิาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรม โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ STAD  
เป็นการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ท่ีพฒันาโดย Robert  Slavin แห่งมหาวิทยาลยั John Hopkins ซ่ึง
มีรายละเอียดของส่วนประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
  2.1  การน าเสนอบทเรียนต่อผูเ้รียนทั้งชั้น 
  เป็นขั้นตอนการสอน  ท่ีผูส้อนทบทวนเน้ือหาบทเรียนเดิม และน าเสนอเน้ือหา
บทเรียนใหม่ มีการแจง้จุดประสงค์การเรียนและท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งชั้นเรียน   ซ่ึงกิจกรรมการ
อ่านในขั้นตอนน้ี เป็นกิจกรรมน าเขา้สู่การอ่าน ( Pre-Reading)   โดยผูส้อนใชกิ้จกรรมน าให้ผูเ้รียน
ได้มีข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยสร้าง ความเข้าใจในบริบท  ก่อนเร่ิมต้นอ่านเน้ือเร่ืองท่ีก าหนดให ้ 
โดยทัว่ไป มี 2 ขั้นตอนคือ  
  2.1.1 Personalization       เป็นขั้นสนทนา โตต้อบ ระหวา่งครู กบัผูเ้รียน หรือ 
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน  
   2.1.2 Predicting     เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนคาดเดาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยการดู
รูปภาพ  แผนภูมิ  หวัเร่ือง  ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะไดอ่้าน แลว้น าสนทนา หรือ อภิปราย หรือ 
หาค าตอบเก่ียวกบัภาพนั้น ๆ  หรือการฝึกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัค าศพัท์ เช่นขีดเส้นใต ้หรือวงกลม
ลอ้มรอบค าศพัทใ์นเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน บอกความหมายของค าศพัท ์หรืออ่านค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะได้
อ่าน เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบแนวทางวา่จะไดอ่้านเก่ียวอะไร   
  2.2  การเรียนกลุ่มยอ่ย 
  เป็นกิจกรรมระหวา่งการอ่าน ( While-Reading)  แบบกลุ่มการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยผูเ้รียนเขา้กลุ่มตามท่ีผูส้อนจดัไว ้กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย  เก่ง 1 คน ปานกลาง  
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2 คน  และอ่อน 1 คน  ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กการอ่านและการท ากิจกรรมกลุ่ม   สมาชิกลุ่มจะ
อภิปราย  ถกเถียงปัญหาและท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่าน จากนั้ ช่วยกันท าแบบฝึกหัด เช่น หา
ประโยคหวัขอ้เร่ือง ( Topic  Sentence)  หรือ สรุปใจความส าคญั( Conclusion)  หรือ จบัใจความ
ส าคญั ( Main Idea) หรือตั้งช่ือเร่ือง (Title)  หรือ ยอ่เร่ือง (Summary)  หรือ หาขอ้มูลรายละเอียดจาก
เร่ือง ( Specific  Information)  และเม่ือทุกคนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดีแลว้ สมาชิกแต่ละคนจะเขา้รับการ
ทดสอบ 
  2.3   การท าแบบทดสอบรายบุคคล 
             เป็นกิจกรรมหลงัการอ่าน ( After – Reading)  ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งท า
แบบทดสอบยอ่ยวดัความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความแบบปรนยั โดยไม่มีการช่วยเหลือกนัเหมือน
ตอนปฏิบติักิจกรรมกลุ่มย่อย จากนั้นผูส้อนตรวจสอบคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบ สรุปและ
ประเมินผล  
     2.4  การคิดคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกแต่ละคน 
   1  หลังการตรวจแบบทดสอบย่อยของแต่ละคน คะแนนท่ีได้จะน ามาลบกับ
คะแนนฐานซ่ึงไดม้าจากค่าเฉ่ีลยของการทดสอบพื้นฐานก่อนเรียน(Pre-test) แลว้จึงน าผลลพัธ์มา
เทียบกบัคะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละคนท่ีก าหนดดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 การคิดคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน 

 

 
   

  2  การคิดคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มจะไดม้าจากค่าเฉล่ียจากคะแนน
ความกา้วหนา้ของสมาชิกในกลุ่มแลว้น ามาเทียบกบัเกณฑก์ารคิดคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มดงั
ตารางท่ี 2  

คะแนนทดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 

0 
 

5 
 

10 
 

15 

20 
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ตารางที ่2 เกณฑ์การคิดคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 

 
คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้ของกลุ่มดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 

 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 

ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 

0 

5 

10 

15 

20 

  
  3  การยกยอ่งความส าเร็จของกลุ่ม โดยการยกยอ่งหรือยอมรับกลุ่มท่ีไดรั้บคะแนน
สูงสุดจากคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่ม คะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
และคะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มของทุกคน จะน ามารวมกนัแลว้เฉล่ียเป็นคะแนนความกา้วหนา้
รวมของกลุ่มท าการปรับยอดเตม็ใหเ้ท่ากบัยอดเตม็ของคะแนนฐาน(อาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต)์ แลว้
น ามาลบดว้ยคะแนนฐานและเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องกลุ่มเก่ง เก่งมาก ท่ีก าหนดไวด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่  3  เกณฑ์การก าหนดกลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง 
 

กลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมความก้าวหน้าของกลุ่ม 

กลุ่มระดบัเก่ง คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 2-3 คะแนน 

กลุ่มระดบัเก่งมาก คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 4-5 คะแนน 

กลุ่มยอดเยีย่ม คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน มากกวา่ 5 คะแนนข้ึนไป 

 
 

แผนภูมิดงัต่อไปน้ีจะแสดงตวัอยา่งของการคิดคะแนนของผูเ้รียนท่ีเรียนการอ่านภาษาองักฤษดว้ย
เทคนิค STAD ในขอ้ 1-3  
 
ตัวอย่างของการคิดคะแนนของผู้เรียนทีเ่รียนการอ่านภาษาองักฤษด้วยเทคนิค STAD  
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ช่ือสมาชิก 

กลุ่มท่ี 1 
คะแนน
ฐาน 

คะแนนทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนนกา้วหนา้
ของแต่ละคน 

(20) 

คะแนน
กา้วหนา้ของ

กลุ่ม 
(20) 

คะแนนรวม
กา้วหนา้ 

(40) 

นกัศึกษาคนท่ี 1  

 

 

9.75 

14 15 15 30 

นกัศึกษาคนท่ี 2 16 20 15 35 

นกัศึกษาคนท่ี 3 19 20 15 35 

นกัศึกษาคนท่ี 4 15 20 15 35 

รวม 64   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  

16 
  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   15.50 

 
ช่ือสมาชิก 

กลุ่มท่ี 2 
คะแนน
ฐาน 

คะแนนทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนนกา้วหนา้
ของแต่ละคน 

(20) 

คะแนนกา้วหนา้
ของกลุ่ม 

(20) 

คะแนนรวม
กา้วหนา้ 

(40) 
นกัศึกษาคนท่ี 1  

 

 

11 

 

 

17 20 15 35 

นกัศึกษาคนท่ี 2 13 15 15 30 

นกัศึกษาคนท่ี 3 15 20 15 35 

นกัศึกษาคนท่ี 4 14 15 15 30 

รวม 59   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 14.75   

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   16.25 
  
  จากตวัอยา่งดงักล่าว  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความกา้วหนา้ของนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 
และกลุ่มท่ี 2 จะเห็นวา่มี คะแนนความกา้วหนา้ต่างกนั ซ่ึงกลุ่มท่ี 2 มีคะแนนความกา้วหนา้มากกวา่
กลุ่มท่ี 1 เน่ืองจากกลุ่มท่ี 2 ใหค้วามช่วยเหลือกนัขณะท ากิจกรรม ผูเ้รียนท่ีเก่งช่วยดูแลใหค้  าปรึกษา
อธิบายใหเ้พื่อนท่ียงัไม่เขา้ใจ ท าใหไ้ดค้ะแนนดี  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 สมาชิกไม่ช่วยเหลือกนั ต่าง
คนต่างท ากิจกรรม ไม่ปรึกษากนัและผูเ้รียนท่ีเก่งไม่ไดช่้วยเพื่อน ท าใหไ้ดค้ะแนนความกา้วหนา้
นอ้ย  
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  2.5   ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปบทเรียน โดยมีผูส้อนช่วยใหค้  าแนะน า 
 3.  ขั้นหลงัการสอน 
  หลงัส้ินสุดการทดลองจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค STAD  ผูว้ิจยัด าเนินการให้
กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดท าแบบทดสอบ(Posttest) วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อวดัทักษะ
ความสามารถในด้านการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม 
รวมทั้งให้ผูเ้รียนตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิค 
STAD 
 
3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
     1.   วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

            1.1  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของ

         นกัศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนวิ 

   1.2  การจดักลุ่มการเรียนรู้ของนกัศึกษาก่อนเรียนดว้ยเทคนิค STAD  
   1.3  การวดัคะแนนความรู้ของกลุ่มนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยใชเ้ทคนิค STAD 

   1.4  คะแนนความกา้วหนา้และเกณฑก์ารไดรั้บการยกยอ่ง 

   2.  วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากแบบทดสอบวดัทกัษะความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลอง (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั
การทดลอง (Post-test) โดยใช ้Paired t-test    
   3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช ้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 
 
  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค 

STAD เพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมและเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดย

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 คณะการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม (LH311 ) ในภาคเรียนท่ี 2/ 2556  จ  านวน 1 กลุ่ม  ประกอบด้วยนกัศึกษา

จ านวน  28 คน  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี  

 

      ตอนท่ี  1    วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

            1.1  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของ

         นกัศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

     1.2  การจดักลุ่มการเรียนรู้ของนกัศึกษาก่อนเรียนดว้ยเทคนิค STAD  
     1.3  การวดัคะแนนความรู้ของกลุ่มนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยใชเ้ทคนิค STAD 

     1.4  คะแนนความกา้วหนา้และเกณฑก์ารไดรั้บการยกยอ่ง 

 ตอนท่ี  2   วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความ

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากแบบทดสอบวดัทกัษะความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลอง (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั

การทดลอง (Post-test) โดยใช ้Paired t-test    

 ตอนท่ี  3   วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 

STAD หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
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ตอนที ่ 1    วเิคราะห์แบบทดสอบวดัความสารถด้านการอ่านจับใจความภาษาองักฤษของ 

    นักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

ตารางที ่ 4.1.1   แสดงคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดสอบก่อน

   และหลงัเรียนจากแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัศึกษา 

นกัศึกษาคนท่ี 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) คะแนนทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

คะแนนเตม็ 20 คะแนน คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

1 17 17 

2 11 15 

3 5 7 

4 6 10 

5 16 19 

6 7 10 

7 9 10 

8 12 14 

9 14 16 

10 9 15 

11 8 14 

12 4 6 

13 8 13 

14 12 16 

15 14 18 

16 6 8 

17 10 11 

18 5 10 

19 9 16 

20 13 15 

21 7 11 

DP
U



 

37 
 

นกัศึกษาคนท่ี 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) คะแนนทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

คะแนนเตม็ 20 คะแนน คะแนนเตม็ 20 คะแนน 

22 13 15 

23 9 14 

24 10 16 

25 11 12 

26 10 8 

27 13 16 

28 8 7 

เฉล่ียรวม (x̄) 9.86 12.82 

S.D. 3.30 3.57 

ร้อยละ (%) 49.29 64.1 
     
 จากตารางทท่ี 4.1.1  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัศึกษา  พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน  
เท่ากบั  9.86  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.29  และคะแนนทดสอบหลงัเรียนมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ  12.82  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.11 แสดงว่า
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยเทคนิค STAD มีผลการเรียนเพิ่มข้ึนหรือสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

 
 4.1.2   วเิคราะห์การจัดกลุ่มการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนด้วยเทคนิค STAD  
  

วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาทั้ งหมด โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (ทดสอบความรู้
พื้นฐานคะแนนเตม็ 20 คะแนน)  ตามตารางท่ี 4.2 เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั พบวา่จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน นกัศึกษาสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย 9.85   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.302 นกัศึกษาท่ีสอบได้
คะแนนสูงสุด สอบได ้17 และมีนกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนต ่าสุดคือ 4 คะแนน ดงัในตารางท่ี 4.1.2  
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ตารางที ่ 4.1.2    การจัดคะแนนความรู้พืน้ฐานของกลุ่มนักศึกษาโดยใช้เทคนิค STAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  ผลการจดักลุ่มนกัศึกษาทั้งหมดโดยใชเ้ทคนิค STAD  หรือ การแบ่งกลุ่มแบบ
ผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions ) จากคะแนนสอบก่อนเรียน (ความรู้พื้นฐาน) 
ของนกัศึกษาตามตารางท่ี 4.2.1 ผลปรากฏวา่มีนกัศึกษาทั้งหมด 7 กลุ่ม คือกลุ่ม  A, B, C, D, E, F, G 
แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ซ่ึงมีความสามารถแตกต่างกนัคือ เก่ง 1 ปานกลาง 2 และ อ่อน 
1 ท่ี  คะแนนฐานของแต่ละกลุ่มพบวา่กลุ่ม B, D, G มีคะแนนฐานสูงกวา่คะแนนฐานค่าเฉล่ียของ

กลุ่ม ล าดบัท่ี คะแนนสอบ คะแนนฐาน(คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม) 
A 24 17  

 
9.75 

 

17 11 
26 5 
25 6 

B 12 16  
 

11 
 

28 7 
16 9 
10 12 

C 3 14  
 

8.75 
 

14 9 
13 8 
22 4 

D 4 8  
 

10 
 

9 12 
15 14 
19 6 

E 1 10  
 

9.25 
 

2 5 
20 9 
23 13 

F 6 7  
 

9.75 
 

8 13 
11 9 
18 10 

G 5 11  
 

10.5 
 

7 10 
21 13 
27 8 

คะแนนเฉล่ีย 9.85 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.302 
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นกัศึกษาทั้งหมดเท่ากบั 9.85 และกลุ่ม B มีคะแนนฐานสูงสุด 11 และกลุ่ม C มีคะแนนฐานต ่าสุด
เท่ากบั 8.75    
 4.1.3    การวดัคะแนนความรู้ของกลุ่มนักศึกษาหลังเรียนด้วยใช้เทคนิค STAD 
  วิเคราะห์ความรู้ของนักศึกษาทุกกลุ่มหลังเรียนด้วยใช้เทคนิค STAD โดยใช้
แบบทดสอบหลงัเรียน (แบบทดสอบความรู้หลงัเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  ตามตารางท่ี 4.2.2  
พบว่าจากคะแนนเต็ม 20คะแนน นกัศึกษาสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย 12.82   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.566 นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนสูงสุดสอบได ้19 และมีนกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนต ่าสุดเท่ากบั 6 
ตารางที ่ 4.1.3   การจัดคะแนนความรู้ของกลุ่มนักศึกษาหลงัเรียนด้วยใช้เทคนิค STAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
 

ล าดบัท่ี คะแนนสอบ คะแนนฐาน(คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม) 

A 24 17  
 

12.25 
 

17 15 
26 7 
25 10 

B 12 19  
 

13.25 
 

28 10 
16 10 
10 14 

C 3 16  
 

12.75 
 

14 15 
13 14 
22 6 

D 4 13  
 

13.75 
 

9 16 
15 18 
19 8 

E 1 11  
 

13 
 

2 10 
20 16 
23 15 

F 6 11  
 

14 
 

8 15 
11 14 
18 16 

G 5 12  
 

10.75 
 

7 8 
21 16 
27 7 

คะแนนเฉล่ีย 12.82 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  3.566 
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 จากตารางท่ี 4.1.3  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนฐานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มหลงัเรียน
ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ หรือ STAD พบวา่ ผลคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาทุกกลุ่ม
เท่ากบั12.82 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนฐานของนกัศึกษาก่อนเรียนท่ีได ้9.85  และเม่ือพิจารณา
คะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มพบวา่ทุกกลุ่มมีคะแนนสูงข้ึนกวา่คะแนนฐานก่อนเรียนคือ กลุ่ม  A,  B, 
C, D, E,  F, G ท าได ้12.25, 13.25, 12.75, 13.75, 13, 14, 10.75 ตามล าดบั 
 
 4.1.4   ก าหนดเกณฑ์คะแนนความก้าวหน้าและเกณฑ์การได้รับการยกย่อง 
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีสมาชิกแต่ละคนมีโอกาส
ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน 
ฉะนั้นการคิดค านวณคะแนนของกลุ่มจึงคิดค านวณจากคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม ซ่ึงแต่ละคนจะมีคะแนนพื้นฐานหรือคะแนนฐานไม่เท่ากนั ในท่ีน้ีผูส้อนอาจจะก าหนด
คะแนนฐานของแต่ละคนหรือกลุ่มจากผลการสอบคร้ังแรกหรือหลงัสุดของการเรียนก็ได ้ส าหรับ
การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์คะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละกลุ่ม จากคะแนนการสอบคร้ัง
แรกหรือก่อนเรียน( Pretest)  ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4.1.2    
 
   ส าหรับเกณฑก์ารก าหนดคะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละคน เกณฑค์ะแนน
ความกา้วหนา้ของแต่ละกลุ่ม และเกณฑก์ารไดรั้บการยกยอ่งของกลุ่ม จะก าหนดดงัตารางท่ี  
4.1.4.1, 4.1.4.2,  และ 4.1.4.3    
 
ตารางที ่ 4.1.4.1    การคิดคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน 

 
 
 
 
 

คะแนนทดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 

ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 
ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 
ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 
ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 
ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 

0 
5 

10 
15 
20 
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ตารางที ่ 4.1.4.2  เกณฑ์การคิดคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 

 
คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้ของกลุ่มดสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 

 
ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานเกิน 3 คะแนน 
ไดค้ะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน 
ไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนฐาน 
ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน 
ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน 

0 
5 

10 
15 
20 

 
ตารางที ่4.1.4.3   เกณฑ์การก าหนดกลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง 
 

กลุ่มทีไ่ด้รับการยกย่อง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมความก้าวหน้าของกลุ่ม 
กลุ่มระดบัเก่ง คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 2-3 คะแนน 
กลุ่มระดบัเก่งมาก คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 4-5 คะแนน 
กลุ่มยอดเยีย่ม คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน มากกวา่ 5 คะแนนข้ึนไป 
 

 4.1.4.4   ผลคะแนนความก้าวหน้าของนักศึกษาและการได้รับการยกย่องของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม  
        หลงัจากท่ีผูว้จิยัท าการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนด จากนั้นใหน้กัศึกษาทุกกลุ่ม
ท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียนคร้ังแรกและคร้ังหลงั  ผลคะแนนความกา้วหนา้และผลการไดรั้บการ
ยกยอ่งแสดงในตารางท่ี 1 ถึง  7  ดงัน้ี 
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ตารางที่  1  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม A 
กลุ่ม 

 
การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

A 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแน
นฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 

(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
9.75 

18 20 15 35  
 
 
9.75 

16 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

18 20 15 35 15 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

17 20 15 35 11 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

18 20 15 35 12 15 20 35 

รวม 71   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 54   เฉล่ียปรับ
ยอด (20)  

คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 
 
17.75 

  คะแน
นเฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
13.50 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   17.50 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง     - 18.75 

  ตารางท่ี  1  นกัศึกษากลุ่ม A มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั 
9.75 และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบย่อยคร้ังแรก คือ17.75  เม่ือคิดคะแนนกา้วหน้า
ของสมาชิกแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนกัศึกษาแต่ละคนเท่ากบั 20 จากนั้นรวมคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกแต่ละคน 
แลว้หาค่าเฉล่ียคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม ได้คะแนนความกา้วหน้าของกลุ่มแลว้น ามาเทียบ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดในตารางท่ี  4.1.4.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม A ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ คนละ 
15 คะแนน หลังจากรวมคะแนนก้าวหน้าของแต่ละคนกับคะแนนก้าวหน้าของกลุ่ม น ามาหา
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 20 คะแนน 
นกัศึกษากลุ่ม A สอบได ้17.50 เพื่อให้ทราบวา่กลุ่มจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไม่นั้น ตอ้งน าคะแนน
ความกา้วหน้าเฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังและคะแนนความกา้วหน้าเฉล่ียของกลุ่มจาก
การทดสอบยอ่ยคร้ังหลงัมาเปรียบเทียบผลต่าง  นกัศึกษาสอบได ้18.75  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่คะแนนฐาน (17.50 ) เท่ากบั 1 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งใน
ตารางท่ี 4.14.3   ปรากฏวา่นกัศึกษากลุ่ม A ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 
 

DP
U



 

43 
 

ตารางที่  2  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม B 
กลุ่ม 

 
การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 

B 
 

คะแน
นฐาน 

คะแน
น
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
11 

17 20 15 35  
 
 
11 

15 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

13 15 15 30 12 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

15 20 15 35 12 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

14 15 15 30 12 15 20 35 

รวม 59   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 51   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  

14.75 
  คะแนน

เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
12.75 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   16.25 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง    เก่ง 18.12 

 
ตารางท่ี  2  นกัศึกษากลุ่ม B มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั 11 

และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบย่อยคร้ังแรก คือ 14.75  เม่ือคิดคะแนนกา้วหน้าของ
สมาชิกแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนกัศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากนั 20, 15, 20, 15 ตามล าดบั คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่ม
เทียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี  4.1.4.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม B ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ 
คนละ 15 คะแนน หลงัจากรวมคะแนนกา้วหนา้ของแต่ละคนกบัคะแนนกา้วหนา้ของกลุ่ม น ามาหา
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 20 คะแนน 
นกัศึกษากลุ่ม B สอบได ้16.25  เพื่อให้ทราบวา่กลุ่มจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไม่นั้น ตอ้งน าคะแนน
ความกา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังและคะแนนความ กา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจาก
การทดสอบยอ่ยคร้ังหลงัมาเปรียบเทียบผลต่าง  นกัศึกษาสอบได ้18.12  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าคะแนนฐาน (16.25 ) เท่ากบั 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีได้รับการยกย่องใน
ตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏวา่นกัศึกษากลุ่ม B ไดรั้บการยกยอ่งในระดบักลุ่มเก่ง 
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ตารางที่  3  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม C 

 

ตารางท่ี  3  นกัศึกษากลุ่ม C มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั 
8.75 และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบยอ่ยคร้ังแรก คือ 18.25  เม่ือคิดคะแนนกา้วหนา้
ของสมาชิกแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนักศึกษาแต่ละคนเท่ากับ 20 คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่มเทียบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในตารางท่ี  4.1.4.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม C ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ คนละ 15 คะแนน 
หลังจากรวมคะแนนก้าวหน้าของแต่ละคนกับคะแนนก้าวหน้าของกลุ่ม น ามาหาคะแนน
ความกา้วหนา้เฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 20 คะแนน นกัศึกษา
กลุ่ม C สอบได้ 17.50  เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มจะได้รับการยกย่องหรือไม่นั้น ต้องน าคะแนน
ความกา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังและคะแนนความ กา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจาก
การทดสอบยอ่ยคร้ังหลงัมาเปรียบเทียบผลต่าง  นกัศึกษาสอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่คะแนนฐาน (17.50 ) เท่ากบั 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งใน
ตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏวา่นกัศึกษากลุ่ม C ไดรั้บการยกยอ่งในระดบักลุ่มเก่ง 

 

 

กลุ่ม 
 

การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

C 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
8.7 

17 20 15 35  
 
 
8.75 

15 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

19 20 15 35 15 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

19 20 15 35 14 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

18 20 15 35 12 15 20 35 

รวม 73   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 56   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของ

กลุ่ม 
 
18.25 

  คะแนน
เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
14 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   17.50 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง    เก่ง 19.37 DP
U



 

45 
 

ตารางที่  4  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม D 
กลุ่ม 

 
การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

D 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนนรวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
   10 

14 20 20 40  
 
 
   10 

14 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

16 20 20 40 13 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

19 20 20 40 16 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

15 20 20 40 11 15 20 35 

รวม 64   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม  54   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  

  16 
  คะแนน

เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
13.50 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง         20 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง     - 18.75 

   
 ตารางท่ี  4  นกัศึกษากลุ่ม D มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั 10  และมี
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบยอ่ยคร้ังแรก คือ 16  เม่ือคิดคะแนนกา้วหน้าของสมาชิกแต่
ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนนพฒันาการของ
นกัศึกษาแต่ละคนเท่ากบั 20 คะแนนความกา้วหน้าของกลุ่มเทียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี  
4.1.4.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม D ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ คนละ 20 คะแนน หลงัจากรวมคะแนน
กา้วหน้าของแต่ละคนกบัคะแนนกา้วหน้าของกลุ่ม น ามาหาคะแนนความกา้วหน้าเฉล่ียรวมของ
กลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 20 คะแนน นกัศึกษากลุ่ม D สอบได้ 20  เพื่อให้
ทราบว่ากลุ่มจะได้รับการยกย่องหรือไม่นั้น ตอ้งน าคะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่มจากการ
ทดสอบย่อยคร้ังและคะแนนความ ก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังหลังมา
เปรียบเทียบผลต่าง  นกัศึกษาสอบได ้18.75  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน ( 20 ) 
เท่ากบั 1 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกย่องในตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏว่า
นกัศึกษากลุ่ม D ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 
 

 

DP
U
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ตารางที่  5  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม E 
   

 

 ตารางท่ี  5    นกัศึกษากลุ่ม E  มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั  
9.25   และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบยอ่ยคร้ังแรก คือ  14.5  เม่ือคิดคะแนนกา้วหนา้
ของสมาชิกแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนกัศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากนั 15, 15, 20, 20 ตามล าดบั  คะแนนความกา้วหนา้ของ
กลุ่มเทียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี  4.1.4.2   พบว่านักศึกษากลุ่ม E ได้รับคะแนน
ความกา้วหน้า คนละ 20 คะแนน หลงัจากรวมคะแนนก้าวหน้าของแต่ละคนกบัคะแนนกา้วหน้า
ของกลุ่ม น ามาหาคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 
20 คะแนน นกัศึกษากลุ่ม E สอบได ้ 16.25  เพื่อใหท้ราบวา่กลุ่มจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไม่นั้น ตอ้ง
น าคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังและคะแนนความ กา้วหนา้เฉล่ียของ
กลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังหลงัมาเปรียบเทียบผลต่าง  นักศึกษาสอบได้ 19.37  มีผลต่างของ
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน ( 16.25 ) เท่ากบั 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการ
ยกย่องในตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏว่านักศึกษากลุ่ม  E ได้รับการยกย่องในระดับกลุ่มเก่ง 
 

กลุ่ม 
 

การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

E 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
9.25 

12 15 15 30  
 
 
9.25 

13 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

10 15 15 30 12 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

19 20 15 35 15 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

17 20 15 35 15 20 20 40 

รวม 58   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 55   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของ

กลุ่ม 
 
14.5 

  คะแนน
เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
13.75 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง      16.25 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง    เก่ง   19.37 DP
U
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ตารางที ่ 6  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม F 

 ตารางท่ี  6   นกัศึกษากลุ่ม F  มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั 
9.75  และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบยอ่ยคร้ังแรก คือ 14.75  เม่ือคิดคะแนนกา้วหนา้
ของสมาชิกแต่ละคนตามเกณฑท่ี์ก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนกัศึกษาแต่ละคนเท่ากบั 20, 20, 15, 20  ตามล าดบั คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่ม
เทียบตามเกณฑท่ี์ก าหนดในตารางท่ี  4.1.4.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม F ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ 
คนละ 20 คะแนน หลงัจากรวมคะแนนกา้วหนา้ของแต่ละคนกบัคะแนนกา้วหนา้ของกลุ่ม น ามาหา
คะแนนความกา้วหนา้เฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกปรับยอดเตม็ 20 คะแนน 
นกัศึกษากลุ่ม F สอบได ้19.37  เพื่อใหท้ราบวา่กลุ่มจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไม่นั้น ตอ้งน าคะแนน
ความกา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังและคะแนนความ กา้วหนา้เฉล่ียของกลุ่มจาก
การทดสอบยอ่ยคร้ังหลงัมาเปรียบเทียบผลต่าง  นกัศึกษาสอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่คะแนนฐาน ( 19.37 ) เท่ากบั 0 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งใน
ตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏวา่นกัศึกษากลุ่ม F ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 
 

กลุ่ม 
 

การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

F 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
9.75 

16 20 20 40  
 
 
9.75 

12 15 20 35 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

15 20 20 40 16 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

12 15 20 35 14 20 20 40 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

16 20 20 40 16 20 20 40 

รวม 59   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 58   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของ

กลุ่ม 
 
14.7
5 

  คะแนน
เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
14.5 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   19.37 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง     - 19.37 DP
U
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ตารางที่  7  ตารางความก้าวหน้าและผลการได้รับการยกย่องของนักศึกษากลุ่ม G 

 
 ตารางท่ี  7  นกัศึกษากลุ่ม G  มีคะแนนฐานก่อนการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกเท่ากบั  

10.50  และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหลงัการทดสอบยอ่ยคร้ังแรก คือ 13.50  เม่ือคิดคะแนนกา้วหนา้
ของสมาชิกแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี 4.1.4.1    คะแนนความกา้วหนา้หรือคะแนน
พฒันาการของนกัศึกษาแต่ละคนเท่ากบั 10, 15, 20, 15 ตามล าดบั คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่ม
เทียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในตารางท่ี  4.14.2   พบวา่นกัศึกษากลุ่ม G ไดรั้บคะแนนความกา้วหนา้ 
คนละ 15 คะแนน หลงัจากรวมคะแนนความกา้วหนา้  ของแต่ละคนกบัคะแนนความกา้วหน้าของ
กลุ่ม น ามาหาคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ียรวมของกลุ่มจากการทดสอบยอ่ยคร้ังแรกปรับยอดเต็ม 20 
คะแนน นกัศึกษากลุ่ม G สอบได ้14.37  เพื่อให้ทราบวา่กลุ่มจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไม่นั้น ตอ้งน า
คะแนนความกา้วหน้าเฉล่ียของกลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังและคะแนนความ กา้วหน้าเฉล่ียของ
กลุ่มจากการทดสอบย่อยคร้ังหลังมาเปรียบเทียบผลต่าง  นักศึกษาสอบได้ 6.87  มีผลต่างของ
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนฐานมาก ( 14.37 ) เท่ากบั 7.49 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งในตารางท่ี 4.1.4.3   ปรากฏวา่นกัศึกษากลุ่ม G ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 

กลุ่ม 
 

การทดสอบย่อยคร้ังแรก 
วนัที่_______________ 
เร่ือง_______________ 

การทดสอบย่อยคร้ังหลัง 
วนัที่______________ 
เร่ือง______________ 

 
 
 

G 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอ
บยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

คะแนน
ฐาน 

คะแนน
ทดสอบ
ยอ่ย 
(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของแต่ละ
คน(20) 

คะแนน
กา้วหนา้
ของกลุ่ม 
(20) 

คะแนน
รวม
กา้วหนา้ 
(40) 

นกัศึกษา
คนท่ี 1 

 
 
 
10.5 

11 10 15 25  
 
 
10.5 

11 10 5 15 

นกัศึกษา
คนท่ี 2 

14 15 15 30 10 5 5 10 

นกัศึกษา
คนท่ี 3 

16 20 15 35 14 15 5 20 

นกัศึกษา
คนท่ี 4 

13 15 15 30 8 5 5 10 

รวม 54   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) 

รวม 43   เฉล่ียปรับ
ยอด (20) คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  

13.5 
  คะแนน

เฉล่ีย
ของ
กลุ่ม 

 
10.75 
 

  

ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง   14.37 ระดบักลุ่มไดรั้บการยกยอ่ง     - 6.87 DP
U
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 สรุปการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความกา้วหนา้เฉล่ียของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจากการ
ท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียนคร้ังแรกและคร้ังหลงั  ผลคะแนนความกา้วหนา้และผลการไดรั้บการ
ยกยอ่งของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ถึง  7  ปรากฎวา่นกัศึกษากลุ่มท่ีสอบไดแ้ละ มี
ผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งมี  
3 กลุ่มคือ  กลุ่ม B  สอบได ้18.12  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน (16.25 ) เท่ากบั 2   
กลุ่ม  C  สอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน (17.50 )  เท่ากบั 2  และ E 
สอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน ( 16.25 ) เท่ากบั 3 โดยทั้ง 3 กลุ่ม
ดงักล่าวไดรั้บการยกยอ่งในระดบักลุ่มเก่ง ตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ “คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน
ตั้งแต่ 2-3 คะแนน”  ส่วนกลุ่ม A สอบไดแ้ละมีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน เท่ากบั 1  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่ง   กลุ่ม  D, F และ G สอบไดแ้ละมีผลต่าง
ของคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนฐาน เท่ากบั 1, 0 และ 7.49 ตามล าดบั ดงันั้นกลุ่ม A, D, F , และ G 
จึงไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 

 

ตอนที ่ 2   วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความ

 ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาจากแบบทดสอบวดัทกัษะความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษเพือ่ ธุรกจิการ ท่องเทีย่วและการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลอง  (Pre-test) 

และ แบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้ Paired t-test    
 

ตารางที ่ 4.2    คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความภาษาองักฤษของนักศึกษาจาก  
                        แบบทดสอบทกัษะ ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ เพือ่ธุรกจิการท่องเทีย่ว 
                        และการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลองและหลงัทดลองการเรียน การอ่าน 
                       ภาษาองักฤษด้วยเทคนิค STAD โดยใช้ Paired  t-test 
 

ผลสัมฤทธ์ิด้าน 
การอ่านจับใจความภาษาองักฤษ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่บงเบน
มาตรฐาน 

t sig 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) 9.76 3.32 6.29 0.000 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน   (Posttest) 12.50 3.71 

 

 จากตารางท่ี 4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากแบบทดสอบวดัทกัษะความสามารถดา้นการอ่าน
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ภาษาองักฤษ เพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลอง (Pre-test) และ
แบบทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) โดยใช ้Paired t-test   พบวา่นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียก่อน
เรียนเท่ากบั  9.76   และภายหลงัจากการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค 
STAD  นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลอง (Posttest) เท่ากบั 12.50  เม่ือท าการทดสอบดว้ย 
Paired t-test พบวา่นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001  
 

ตอนที ่ 3  วเิคราะห์ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD หลงัได้รับ
การ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   

  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  STAD   หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD    แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 15 ขอ้ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.3.1  แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
    ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating Scale)    
 

ระดับความเห็น ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 

ตารางที ่4.3.2  การแปลความหมาย 
  การแปลความหมายความพึงพอใจหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STADโดยไดก้ าหนดเกณฑค์วามพึงพอใจดงัน้ี  
 

ความหมาย ช่วงคะแนน 
ระดบัความพึงพอใจสูง 4.51- 5.00 
ระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง 3.51- 4.50 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 2.51- 3.50 
ระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งต ่า 1.51 – 2.50 
ระดบัความพึงพอใจต ่า 1.00 – 1.50 
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ตารางที ่4.3.3  ผลการวดัความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD  หลงั
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 
  หลงัจากด าเนินการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เสร็จส้ิน นกัศึกษาทุกคนท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 15 ขอ้  โดยก าหนดเกณฑ์ความพึงพอใจดงัตารางท่ี 4.3.1 และการ

ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย
ของระดับ
ความพงึพอใจ 

1. นกัศึกษามีความสุขเม่ือไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม 3.8667 .68145 ค่อนขา้งสูง 
2. กิจกรรมกลุ่มท าใหค้นเก่งไดช่้วยเหลือคนอ่อน 3.9333 .73968 ค่อนขา้งสูง 
3. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิด
กบัเพื่อน 

4.1667 .74664 ค่อนขา้งสูง 

4. การท ากิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและ 
มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

4.2000 .71438 ค่อนขา้งสูง 

5. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาเรียนแลว้เขา้ใจง่าย 3.8667 .86037 ค่อนขา้งสูง 
6. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะต่างๆ 3.9333 .63968 ค่อนขา้งสูง 
7. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาเกิดความรู้และความเขา้ใจ 3.9333 .69149 ค่อนขา้งสูง 
8. นกัศึกษากลา้แสดงออกเม่ือไดน้ าเสนอผลงานของกลุ่ม 3.9000 .88474 ค่อนขา้งสูง 
9. นกัศึกษาสนุกสนานกบัการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3.9333 .86834 ค่อนขา้งสูง 
10.นกัศึกษาภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 4.1667 .69893 ค่อนขา้งสูง 
11. นกัศึกษาพอใจในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการท า
กิจกรรมกลุ่มแต่ละคร้ัง 

4.1667 .64772 ค่อนขา้งสูง 

12. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษามีความเอ้ือเอ้ือเผือ่แพร่ 4.3667 .76489 ค่อนขา้งสูง 
13. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์ 4.0000 .69481 ค่อนขา้งสูง 
14. กิจกรรมกลุ่มฝึกการท างานเป็นทีม 4.4333 .56832 ค่อนขา้งสูง 
15. นกัศึกษาพอใจในผลงานของกลุ่ม 4.1667 .79148 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวมของความพงึพอใจ 4.0689 .57814 ค่อนขา้งสูง 
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แปลความหมายตามตารางท่ี 4.3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD  ดงักล่าวในตารางท่ี 4.3.3    พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ในภาพรวมท่ีระดบัค่อนขา้งสูง  ( Mean = 4.06, S.D. = 0.57)  เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัค่อนขา้งสูง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นการท างานเป็นทีม ( Mean = 4.43, S.D. = 0.56 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
กวา่ดา้นอ่ืนๆ คือดา้นความสุขในการท ากิจกรรมกลุ่ม  ( Mean = 3.86, S.D. = 0.68 )  
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองผลของการจดักิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  เพื่อพฒันาการ
อ่านจบัใจความภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมและเพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD      เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   คือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม (LH311 ) ในภาคเรียนท่ี 2/2556  จ  านวน 28 คน 

เป็นกลุ่มทดลอง  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมื STAD  ใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ  จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลดงัได้
กล่าวไวใ้นบทท่ี 4  ส่วนบทน้ีจะเป็นการสรุปผลการวจิยัพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1   สรุปผลการวจัิย 
   
 5.1.1   สรุปผลการวจิยัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

   (1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการวิเคราะห์แบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน  เท่ากบั  9.86  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 49.29  และค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั  12.82  จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.11 แสดงวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยเทคนิค STAD มีผลการเรียน
เพิ่มข้ึนหรือสูงกวา่ก่อนเรียน 
  (2)  ผลการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของนกัศึกษาทั้งหมดก่อนเรียนดว้ยเทคนิค 
STAD    โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน (ทดสอบความรู้พื้นฐาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน)   เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั โดยภาพรวมพบวา่จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นกัศึกษาสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย  
9.85   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.302 นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนสูงสุดสอบได ้17 และมีนกัศึกษาท่ี
สอบไดค้ะแนนต ่าสุดคือ 4 
  (3)   ผลการจดัของกลุ่มนกัศึกษาทั้งหมดโดยใชเ้ทคนิค STAD  หรือการแบ่งกลุ่ม
แบบผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions ) จากคะแนนสอบก่อนเรียน (ความรู้
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พื้นฐาน) ของนกัศึกษา  ผลปรากฏวา่จดัไดท้ั้งหมด 7 กลุ่ม คือกลุ่ม  A, B, C, D, E, F, G แต่ละกลุ่ม
ประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ซ่ึงมีความสามารถแตกต่างกนัคือ เก่ง 1 ปานกลาง 2 และ อ่อน 1  เม่ือ
เปรียบเทียบผลต่างคะแนนฐานของแต่ละกลุ่มกบัคะแนนฐานเฉล่ียรวม  9.85  ปรากฎวา่กลุ่ม B, D, 
G มีคะแนนฐานสูงกว่าคะแนนฐานเฉล่ียรวม   กลุ่ม B มีคะแนนฐานสูงสุด 11 และกลุ่ม  C มี
คะแนนฐานต ่าสุด 8.75     
  (4)  ผลการก าหนดเกณฑค์ะแนนความกา้วหนา้และเกณฑก์ารไดรั้บการยกยอ่ง   
คะแนนความกา้ว   ก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการของการเรียนแบบร่วมมือท่ีสมาชิกแต่
ละคนมีโอกาสช่วยเหลือกลุ่มใหป้ระสบผลส าเร็จเท่าเทียมกนัไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง 
หรืออ่อน การคิดค านวณคะแนนของกลุ่มจึงคิดค านวณจากคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่ม โดยท่ีแต่ละคนจะมีคะแนนพื้นฐานหรือคะแนนฐานไม่เท่ากัน ในท่ีน้ีผูส้อนอาจจะ
ก าหนดคะแนนฐานของแต่ละคนหรือกลุ่มจากผลการสอบคร้ังแรกหรือหลงัสุดของการเรียนก็ได ้
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์คะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละกลุ่ม จากคะแนนการ
ทดสอบคร้ังแรกหรือก่อนเรียน (Pretest)   เกณฑค์ะแนนความกา้วหนา้ผูว้จิยัก าหนดดงัน้ี 

ถา้คะแนนหลงัเรียนเฉล่ียของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มไดสู้งกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 
3 คะแนน  นกัศึกษาแต่ละคนในกลุ่มจะไดค้ะแนนความกา้วหน้า เท่ากบั 20  ถา้คะแนน
เฉล่ียหลงัเรียน สูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่1-3 คะแนน หรือ เท่ากบัคะแนนฐาน  นกัศึกษาแต่
ละคนจะไดค้ะแนนความกา้วหนา้  เท่ากบั 15 คะแนน และ 10 คะแนน ตามล าดบั 

ถา้คะแนนหลงัเรียนเฉล่ียของนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ต ่ากว่าคะแนนฐาน 1-3 
คะแนนนกัศึกษาแต่ละคนในกลุ่มจะไดค้ะแนนความกา้วหนา้ เท่ากบั 5  แต่ถา้คะแนนหลงั
เรียนเฉล่ียของนกัศึกษาต ่ากว่าคะแนนฐานเกิน 3 คะแนน  นกัศึกษาแต่ละคนในกลุ่มจะ
ไม่ไดค้ะแนนความกา้วหนา้ หรือทุกคนไดค้ะแนนเป็น  0  คะแนน  

ผลการวเิคราะห์การวดัคะแนนความรู้ของกลุ่มนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยใชเ้ทคนิค 
STAD โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน (แบบทดสอบความรู้หลงัเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  พบวา่
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนสูงสุดสอบได ้19 และมีนกัศึกษาท่ีสอบได้
คะแนนต ่าสุดเท่ากบั 6 ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนฐานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ปรากฎวา่ 
ผลคะแนนเฉล่ียของรวมของนกัศึกษาทุกกลุ่มเท่ากบั 12.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.566  ซ่ึงสูง
กวา่ค่าเฉล่ียคะแนนฐานของนกัศึกษาก่อนเรียนท่ีได ้9.85  และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของแต่ละ
กลุ่มพบวา่ทุกกลุ่มมีคะแนนสูงข้ึนกวา่คะแนนฐานก่อนเรียนคือ กลุ่ม  A,  B, C, D, E,  F, G ท าได ้
12.25, 13.25, 12.75, 13.75, 13, 14, 10.75 ตามล าดบั 
  ส าหรับผลการวิเคราะห์ผลคะแนนความก้าวหน้าและการได้รับการยกย่องของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจากการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียนคร้ังแรกและคร้ังหลัง  ผลคะแนน
ความกา้วหนา้และผลการไดรั้บการยกยอ่งของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ปรากฎวา่นกัศึกษากลุ่มท่ีสอบได้
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และมีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งมี  3 กลุ่มคือ  กลุ่ม B  สอบได ้18.12  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนฐาน (16.25 ) 
เท่ากบั 2 คะแนน  กลุ่ม  C  สอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน (17.50 )  
เท่ากบั 2 คะแนน และ E สอบได ้19.37  มีผลต่างของคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน ( 16.25 ) 
เท่ากบั 3 คะแนน โดยทั้ง 3 กลุ่มดงักล่าวไดรั้บการยกยอ่งในระดบักลุ่มเก่ง ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
“คะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐานตั้งแต่ 2-3 คะแนน”  ส่วนกลุ่ม A สอบไดแ้ละมีผลต่างของคะแนน
เฉล่ียสูงกวา่คะแนนฐาน เท่ากบั 1  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่ง   กลุ่ม  
D, F และ G สอบไดแ้ละมีผลต่างของคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าคะแนนฐาน เท่ากบั 1, 0 และ 7.49 
ตามล าดบั ดงันั้นกลุ่ม A, D, F , และ G จึงไม่ไดรั้บการยกยอ่ง 

   
 5.1.2   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากแบบทดสอบวดัทกัษะความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมของกลุ่มทดลองก่อนทดลอง (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั
การทดลอง (Post-test) โดยใช ้Paired t-test   พบวา่นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั  9.76   
และภายหลงัจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  นกัศึกษามี
คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลอง (Posttest) เท่ากบั 12.50  เม่ือท าการทดสอบดว้ย Paired t-test พบวา่
นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 5.1.3  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จากการใชแ้บบประเมินความพึงพอใจแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 15 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยการหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีเกณฑ์ก าหนดความพึงพอใจคือ 1.00 – 1.50 (ต ่า)   1.51 – 2.50  
(ค่อนขา้งต ่า)  2.51- 3.50 (ปานกลาง)  3.51- 4.50 (ค่อนขา้งสูง)   4.51- 5.00 (สูง)  ผลการศึกษาพบวา่
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  ในภาพรวม ท่ี
ระดบัค่อนขา้งสูง  ( Mean = 4.06, S.D. = 0.57)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในระดบัค่อนขา้งสูง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นการท างานเป็นทีม      
( Mean = 4.43, S.D. = 0.56 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ คือดา้นความสุขในการท า
กิจกรรมกลุ่ม  ( Mean = 3.86, S.D. = 0.68 )  
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5.2   อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัท่ีกล่าวขา้งตน้   แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้กับการเรียนการสอนอ่านจบัใจความวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและโรงแรมน้ีมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการ
อ่านจบัใจความท่ีพฒันาข้ึน รวมทั้งยงัท าใหพ้ฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มดีข้ึน โดยจะไดอ้ภิปายผล
ตามประเด็นดงัน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิของการอ่านจับใจความของนักศึกษาท่ีเรียนการอ่านจับใจความ
ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  ก่อนและหลงัการทดลอง  
ปรากฏว่าผลของคะแนนก่อนและหลงัเรียน ของนกัศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 โดยคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่วิธีการสอนอ่านจบัใจความ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
STAD เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยอาศยัการ
เรียนร่วมกนั ช่วยเหลือกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างกลุ่มผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจในบทเรียนและมีผลการเรียนดีข้ึน ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั กิริยา ป่ีทอง (2552) ท่ีกล่าวว่า 
“นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความหลงั
การเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน” สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงกมล  สาโรชสัมพนัธ์ (2550) เร่ืองการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
และ งานวิจยัของบุณยภทัร สมเพชร (2554) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านจบัใจความส าคญัสูงกวา่ก่อนเรียน 
  2.  การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสังเกตวา่ นกัศึกษามีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจพิจารณไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
STAD มีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้  างานร่วมกบัเพื่อน ร่วมคิดและแกปั้ญหา มี
ส่วนร่วมในการท างาน ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท าให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบั ปราณี แพรอตัร์ (2553:117) ท่ีกล่าวา่นกัเรียนช่ืนชอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพราะวา่
นกัเรียนไดร่้วมท างานดว้ยกนั ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่ม 
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 สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอน
กระบวนการเรียนท่ีเหมาะสมส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ทั้งสามดา้น คือ พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย   
จิตพิสัย จากการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการปฏิสัมพนัธ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม โดยท่ีผูเ้รียนท่ีมีความเขา้ใจในบทเรียนมีบทบาท 
และให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   เอาใจใส่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล  พร้อมทั้ง
ควบคุมการท างานของกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วง  จากกระบวนการท างานดงักล่าวน้ีจะช่วยส่งเสริมความ
สามคัคีและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสามชิกในกลุ่ม ลดความขดัแยง้และความเห็นแก่ตวั 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่การน ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษ
โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบแบบเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข ช่วยเหลือพึ่งพากนัและกนั สามารถพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรสนบัสนุนให้ครูผูส้อนน าการจดักิจกรรมรูปแบบน้ี
ไปใชก้บั การจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษทกัษะอ่ืนๆ  เช่น ทกัษะดา้นการฟัง การพูด และ
การเขียน ต่อไป 
 
5.3   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 
 1.  ควรท าวิจยัเพื่อศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิค STAD เช่น ความภาคภูมิใจและวินัยในตนเอง  ความ
รับผดิชอบ และการมีจิตสาธารณะ 
 2.  ควรท าวิจยัเปรียบเทียบการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD กบัการ
สอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคอ่ืนๆเช่น Jigsaw, TAT (Team Games Tournament), TAI 
(Team Assisted Individualization) เป็นตน้ 

 3.  ควรน าแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัทกัษะการสอนภาษาองักฤษดา้นอ่ืนๆ เช่น การสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นดา้นการฟัง การพดูหรือการเขียน รวมทั้งรายวชิาอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นการยนืยนัผลการวจิยัอีกคร้ัง 
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แบบวดัความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 

วชิา การอ่านภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิการท่องเทีย่วและโรงแรม ของนักศึกษาช้ันปีที ่3 คณะการ
ท่องเทีย่วและโรงแรม 
คาช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือทีต่รงกบัความพงึพอใจของนักศึกษา ซ่ึงมี 5 
ระดับ ดังนี ้
พึงพอใจมากทีสุ่ด ไดค้ะแนน   5 
พึงพอใจมาก            ไดค้ะแนน  4 
พึงพอใจปานกลาง     ไดค้ะแนน   3 
พึงพอใจน้อย   ไดค้ะแนน    2 
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด  ไดค้ะแนน    1 
 

แบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD 

ระดบัความพึงพอใจ รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 

ความคิดเห็น มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. นกัศึกษามีความสุขเม่ือไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม      
2. กิจกรรมกลุ่มท าใหค้นเก่งไดช่้วยเหลือคนอ่อน      
3. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้
ความคิดกบัเพื่อน 

     

4. การทากิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและ
มีความกระตือรือร้นในการทางาน 

     

5. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาเรียนแลว้เขา้ใจง่าย      
6. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะต่างๆ      
7. กิจกรรมกลุ่มท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจ      

8. นกัเรียนกลา้แสดงออกเม่ือไดน้าเสนอผลงานของกลุ่ม      

9. นกัเรียนสนุกสนานกบัการร่วมกิจกรรมกลุ่ม      
10.นกัเรียนภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม      
11. นกัเรียนพอใจในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการท า
กิจกรรมกลุ่มแต่ละคร้ัง 

     

12. กิจกรรมกลุ่มทาใหน้กัเรียนมีความเอ้ือเอ้ือเผือ่แพร่      

13. กิจกรรมกลุ่มทาใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์      
14. กิจกรรมกลุ่มฝึกการทางานเป็นทีม      
15. นกัเรียนพอใจในผลงานของกลุ่ม      
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ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะการท่องเท่ียวและโรงแรม สาขาภาษาต่างประเทศ 
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