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บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) การวิจัย
ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนให้ถงึ เกณฑ์รอ้ ยละ 80 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) กลุม่ ตัวย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา (ฝ่ายมัธยม) จำ�นวน 34 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำ�นวน
50 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 15 ข้อ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 ท่าน คำ�นวณค่า IOC ได้ 0.80 ขึ้นไปทุกรายการ สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิตทิ ดสอบ
ที (t-test) แบบ paired Samples t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์
(E2) เท่ากับ 93.89/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.7279 แสดงว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาส่งผลทำ�ให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นจากก่อนเรียน และผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97
1

2
1

2

นิสิตหลักสูตรปริญญาหารศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: i.prince.non.29@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B.Ed. (Social Studies), Faculty of Education, Mahasarakham University
E-mail: i.prince.non.29@gmail.com
Assistant Professor, Dr. , Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University

7

8

Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University Volume 10 Number 1 January-April 2019

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
คำ�สำ�คัญ:

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)		

Abstract
The study of learning achievement, Subject: Social Studies, Topic: Geography of
North America, Mattayomsuka 3 by using Student Teams-Achievement Divisions activity
(STAD), the research aims are. 1) To develop and find out the effectiveness of the learning
management plan, Effective 80/80 criteria. 2) To find the effectiveness index of the learning
management plan . 3) To compare learning achievement, before and after study to
reach 80%. 4) To study satisfaction to learning by using Student Teams-Achievement
Divisions activity (STAD). The sample is Mattayomsuka 3/6 of Mahasarakham University
Demonstration (Secondary) for number 34 people acquired by a group sampling (Cluster
Sampling). There are 3 types of research instruments: 1) The learning management plan
by using Student Teams-Achievement Division activity (STAD). 2) Achievement Test for
learning, for 50 availed. 3) A measure of student satisfaction toward learning activities,
the rating scale (Rating Scale) 5 levels for 15 items. These tools have been tested for
consistency by experts of 3 people. The calculate the IOC. 0.80 is up to every item,
Statistics used in the research include: Percentage, average, standard deviation and data
were analyzed using t-test statistic (t-test) form Paired samples t-test.
Research results are summarized
1) The Learning Management had process efficiency (E1) and output efficiency (E2)
as 93.89/82.76 above the threshold 80/80
2) Effectiveness Index of Learning Activity, as 0.7297 the learning plan developed
by the research resulted in higher scores from the students and The learner has advanced
in learning, accounted for 72.9%.
3) The Comparison of learning achievement from pre and post test scores of
students, after the study, the statistical significance at .05 level.
4) Students are satisfied with the study of social for 5 geography, Geography of North
America for Mattayomsuka 3 by using Student Teams-Achievement Division activity (STAD).
Keywords: The study of learning achievement, Students Teams-Achievement Divisions
activity (STAD)

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

บทนำ�
การจัดการศึกษาของไทยได้มกี ารดำ�เนินการ
จั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด กรอบการจั ด การศึ ก ษา
ของไทยภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่
เกีย่ วกับการจัดการศึกษา บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั จะต้อง
จัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ซึ่งเน้นการศึกษาพัฒนาคน เน้นการคุ้มครองสิทธิ
สร้างความเสมอภาคอย่างทั่วถึง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22
กล่าวถึง การจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำ�คัญทีส่ ดุ
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
(สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546: 7)
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำ�หนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำ�คัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 5)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ นี่ อกจาก
ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นเรือ่ งการอยูร่ ว่ มกัน การปรับ
ตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทำ�ให้พลเมืองทีร่ บั
ผิดชอบมีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ
และกระบวนการด้านเจตคติและค่านิยม ด้านการ
จัดการและการปฏิบัติที่สามารถนำ�ไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำ�รงชีวิต แล้ว
ยังช่วยให้นำ�ความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ทำ�ให้ผู้เรียน
สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้ย่างมีความสุข (กรม
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วิชาการ, 2545: 1-2)
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็นสาระหนึ่งที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องลักษณะของโลก
ทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ การใช้แผนที่
และเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
มีจติ สำ�นึกและมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 119)
สภาพการจัดการเรียนรู้ของสาระที่ 5
ภูมศิ าสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ยังไม่
ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร ในส่วนของเนื้อหานั้น
มีเนื้อหายากและมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับคาบ
เวลาเรียน ทำ�ให้ครูต้องเร่งสอนให้จบ เนื้อหาเป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ความจำ�มากทำ�ให้นกั เรียนเบือ่ หน่าย
สื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ครูขาดเทคนิค
การสอน ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ดเี ท่าทีค่ วร อีกทัง้ มีงานอืน่ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบมาก
ทำ�ให้ไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่ง
ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น ครู
ผู้สอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการ
เรียนรู้ นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น แต่องค์
ประกอบที่สำ�คัญคือ ครูผู้สอนอาจจะขาดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ หรือไม่มี
ความรู้ที่ลุ่มลึก กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ไม่คำ�นึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการสอนแบบ
บรรยาย ให้นักเรียนจดและท่องจำ�แล้วนำ�มาสอบ
ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและยังไม่เข้าใจ จึง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาการสอนให้
ทันสมัย มีความหลากหลายและมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว
จึงได้ดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการจาก
เอกสาร ตำ�รา รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Student
Teams-Achievement Division: STAD) เหมาะ
ที่จะนำ�มาแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะตระหนักว่า
กระบวนการเรียนรู้นั้นมิใช่เกิดจากการถ่ายทอด
ความรูจ้ ากครูเพียงฝ่ายเดียว แต่การเรียนรูเ้ ป็นการ
ร่วมมือกันทำ�กิจกรรมระหว่างครูและผูเ้ รียนด้วยวิธี
การทีห่ ลากหลาย ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
นครชัย ชาญอุไร (2547: 100) ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการาเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) เพือ่
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้มกี าร
ใช้ภาพ เสียง สื่อที่มีการเคลื่อนไหว และฝึกให้ผู้
เรียนได้อภิปรายถกเถียงเพื่อสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์จริงทีไ่ ด้สมั ผัสโดยตรง ทัง้ นีโ้ ดยคำ�นึง
ถึงแนวคิดทีส่ อดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) และสไตล์การเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้
ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) กลุม่ สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ที่ 5 ภูมศิ าสตร์ เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็น
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จากเหตุผลและความสำ�คัญ
ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ศกึ ษาหลักการและเหตุผล
และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึน้
และศึกษาผลการใช้ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
พัฒนาการเรียนกาสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์หรือ
เรื่องอื่นๆ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์ เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ก่อนเรียนและหลังเรียน
ให้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) เรือ่ ง
ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา (ฝ่ายมัธยม)

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำ�ลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 7 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 259 คน
1.2 ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) ที่กำ�ลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2560 จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน
34 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ ตัวย่างแบบกลุม่ (Cluster
Sampling)
2. สาระการเรียนรู้
เป็นเนือ้ หาสาระจากหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ที่ 5 ภูมศิ าสตร์ เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 10
ชั่วโมง โดยมีหัวข้อสำ�คัญที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เป็นหน่วยย่อยตามสาระการเรียนรู้ดังนี้
2.1 ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ
2.2 ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ
2.3 ภูมอิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
2.5 ประชากรและการเปลีย่ นแปลงประชากร
ของทวีปอเมริกาเหนือ
2.6 ลักษณะทั่วไปและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
2.7 ลักษณะทั่วไปและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
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2.8 ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
2.9 ปั ญ หาและแนวทางการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาเหนือ
2.10 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือต่อประเทศไทย
3. ระยะเวลาในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 10 แผนการเรียนรู้
แผนการเรียนรูล้ ะ 1 ชัว่ โมง รวมเวลา 10 ชัว่ โมง ทัง้ นี้
ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเริม่
ปฏิบตั กิ ารสอนในเดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม 2560
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research)
ประชากรและตัวย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้ง
นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัด
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สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ทีก่ �ำ ลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จำ�นวน 7 ห้อง รวมนักเรียนทัง้ สิน้ 259 คน
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่กำ�ลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน
1 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน 34 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 จำ�นวน 10 แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ละ
1 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 3
แผนการเรียนรู้ รวม 4 สัปดาห์) โดยแต่ละแผนการ
เรียนรู้จะมีแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแบบ
รูบรคิสกอร์ เพื่อประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้
ทุกแผนย่อย และแบบทดสอบย่อยประจำ�แผนแบบ
ปรนัย แผนละ 1 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
มี 4 ตัวเลือก จำ�นวน 50 ข้อ โดยทีแ่ บบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำ�นวน 15 ข้อ
ขั้นตอนดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการ
ดำ�เนินการวิจัยตามวงจร PDCA ดังต่อไปนี้
1. วางแผนการวิจัย (Plan-P)
1.1 ทำ�หนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ถึ ง ผู้ อำ � นวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) เพื่อขออนุญาตทดลองสอนและเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิจัย
1.2 ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การเลือกกลุม่ เป้าหมายและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 วางแผนการสอนโดยเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่
ร่วมมือ (STAD) ตลอดจนการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�ความรูม้ าประกอบการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 วางแผนปฏิบัติการสอนและวางแผน
สำ�รวจตรวจสอบนักเรียน โดยการสังเกตการสอน
และศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการวัดผลสัมฤทธิแ์ ละวัด
การคิดวิเคราะห์ เพือ่ นำ�ความรูม้ าประกอบการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การปฏิบัติ (Do-D)
2.1 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 นำ�เครือ่ งมือวิจยั ทีเ่ สร็จสิน้ ตามขัน้ ตอน
แล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจำ�นวน 10 แผนการ
เรียนรู้ รวมจำ�นวน 10 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
3. ตรวจสอบ (Check-C)
3.1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผน
3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้นจำ�นวน 50 ข้อ และดำ�เนินการ
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สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ
(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ดำ�เนินการดังนี้
1) ครูผู้สอนชี้แจงและอธิบายวิธีการ
เรียนโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
2) ครูสอนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
3) ให้นกั เรียนศึกษาและปฏิบตั กิ จิ กรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) ตามลำ�ดับ แล้วทำ�แบบทดสอบย่อย ใบงาน
และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จนครบทุกบทเรียน
3.3 ดำ�เนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรูไ้ ปทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหว่าง
เรียนไว้จนครบทุกแผน
3.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนฉบับเดิมที่
ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน
3.5 นำ�ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีไ่ ด้ไปเทียบ
กับเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำ�นวน 34 คน ที่เรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลีย่ ร้อยละ 82.76 จากเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ ร้อยละ 80
และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเทคนิคแบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ร้อยละ 86.86
4. การปรับปรุงแก้ไข (Action-A)
4.1 นำ�ข้อบกพร่องในการสร้างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มาวางแผนการปฏิบัติการ
แล้วลงมือแก้ไข
4.2 นำ�ข้อบกพร่องในการสอนมาวางแผน
การปฏิบัติแล้วลงมือแก้ไข
4.3 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบเนือ้ หาเพือ่ แก้ไขแล้ว
นำ�ไปแก้ไขต่อไป เพือ่ ให้งานวิจยั เป็นการพัฒนาให้
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ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
ตามเกณฑ์ 80/80 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) โดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟลคเทอร์
และชไนเดอร์
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดย
การหาค่าเฉลีย่ แล้วนำ�ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ไปเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง
ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)
และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
93.89/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) มี
ค่าเท่ากับ 0.7279 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาส่งผลทำ�ให้นักเรียนมีคะแนน
สูงขึน้ จากก่อนเรียน และผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5
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ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการวิจยั การศึกษาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง
ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)
และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
93.89/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนจนสามารถทำ�
คะแนนระหว่างเรียนให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
93.89 และมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับร้อยละ
82.76 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ได้ผ่านกระบวนการ

สร้างและพัฒนามาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ก่อน
ลงมือสร้างผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักสูตร คูม่ อื ครู เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)
จากนั้นนำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้
ในการวิเคราะห์หลักสูตร กำ�หนดเนื้อหา ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนอกจากนี้
ยังผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผู้
เชี่ยวชาญอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้แผนการเรียนรู้ดัง
กล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระปิยะ
ศักดิ์ จำ�ปาหอม (2556: 41-63) ได้ทำ�การศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การ
สร้างคำ� นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) พบ
ว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 81.16/80.58 สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของธิดาพร เวียงอินทร์ (2556: 81-140)
ได้ทำ�การพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) กลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดังนี้ แผนการจัดการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.62/81.62
สอดคล้องกับศิรปิ ระภา พลคำ�มาก (2556: 90-121)
ได้ท�ำ การศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง คำ�ควบกล้�ำ ผลการ
ศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 82.25/80.60 และสอดคล้อง
กับวิลาสินี ไชยปาน (2556: 60-90) ได้ทำ�การ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง การปฏิบตั ติ นเป็น
ชาวพุทธทีด่ ขี องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
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(STAD) จากการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.91/82.73
2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) มี
ค่าเท่ากับ 0.7279 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาส่งผลทำ�ให้นักเรียนมีคะแนน
สูงขึ้นจากก่อนเรียน และผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของอรทัย ภาสดา
(2556: 61-86) การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือ่ ง การออมและการลงทุน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6259
สอดคล้องกับธิดาพร เวียงอินทร์ (2556: 81-131)
ได้ทำ�การพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) กลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือ่ ง วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6550 สอดคล้อง
กับเพียรลัดดา นิลผาย (2555: 56-86) ได้ท�ำ การ
ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
แนวคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ
.6423 และสอดคล้องกับศิริประภา พลคำ�มาก
(2556: 90-121) ได้ทำ�การศึกษาค้นคว้าการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง คำ�ควบกล้�ำ ปรากฏ
ผลดังนี้ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6196
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
การทดสอบก่อนเรียนมีคา่ เฉลีย่ ( ) เท่ากับ 18.12
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.16
การทดสบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 41.38
และส่วนเบี่ยงเบนมา๖รบาน (S.D.) เท่ากับ 2.87
และเมื่อนำ�ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกันโดยใช้สถิตทิ ที ดสอบ (t-test) ปรากฏ
ค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ 27.07 เปิดตาราง t ที่
df = N-1 = 34-1 = 33, α = .05 (One-tailed
Test) ได้ t = 1.697 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรูท้ งั้ 5 ขัน้ ตนอย่างครบถ้วน ผูเ้ รียน
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทำ�งาน
ของรูปแบบกลุม่ ร่วมมือ (STAD) ร่วมกับการเรียนรู้
และได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสามารถหาคำ�ตอบได้ดว้ ย
ตนเอง ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า
ของอรทัย ภาสดา (2556: 61-86) การพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (SATD) และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง การออมและการลงทุน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของวลัยพร พาโคกทม (2556: 88-125)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ �ำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้วธิ กี ารใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และสอดคล้อง
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กับการศึกษาค้นคว้าของวิลาสินี ไชยปาน (2556:
60-90) ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตน
เป็นชาวพุทธที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
(STAD) มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในบรรยากาศที่
หลากหลายให้นกั เรียนท้าทายความสามารถ ทำ�ให้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่ นในกลุม่ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง
ภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) จากการวัดความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เป็นส่วนมาก โดย
ข้อความที่มีคะแนนมากที่สุดคือ นักเรียนมีความรู้
เกีย่ วกับภูมศิ าสตร์ทวีปอเมริกาเหนือเพิม่ มากขึน้ ที่
ระดับคะแนน 4.79 เนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ ทำ�ให้
นักเรียนรูจ้ กั โลกกว้างมากขึน้ ทีร่ ะดับคะแนน 4.73
และนักเรียนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตได้ที่ระดับคะแนน 4.73

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
1.1 ก่อนดำ�เนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ผู้สอนควรมีการวางแผนและเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนทำ�การสอน เพื่อทำ�ให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
1.2 ก่อนสอนทุกครั้งครูควรชี้แจงจุด
ประสงค์การเรียนรู้ วิธกี ารดำ�เนินกิจกรรม แนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการกลุ่มอย่าง
ชัดเจน คละความสามารถของผู้เรียนจริงๆ โดย

ครูช่วยดูแลในการจัดกลุ่ม จึงจะเกิดผลดีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
ควรมีการสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินว่าการ
จัดการเรียนรู้ช่วยให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจริง
1.4 ครูควรนำ�ผลจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
โดยครูสงั เกตและบันทึกผลการดำ�เนินกิจกรรมตาม
จุดประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้
บันทึกหลังสอนแล้วนำ�ผลจากการบันทึกหลังสอน
ไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป
1.5 การจัดสภาพของบรรยากาศชัน้ เรียน
ควรมีการจัดสภาพให้เหมาะสมในการเคลื่อนไหว
การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ให้มีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูช้ ว่ ยกันคิดแสดงความคิด
เห็นร่วมกันในการทำ�กิจกรรมกลุ่ม
1.6 ด้านเนื้อหาที่ครูนำ�มาสอนนักเรียน
ควรมีความหลากหลายและเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจนอกเหนือจากหนังสือเรียนหรือแบบเรียนควร
จัดทำ�ใบความรูห้ รือแบบฝึกหัดให้มเี นือ้ หาทีเ่ หมาะ
สมและน่าสนใจพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
1.7 ควรมีการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดู
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
1.8 ครูผสู้ อนควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
คำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดเตรียมสือ่
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
1.9 เนือ่ งจากกิจกรรมการเรียนรูส้ ว่ นใหญ่
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ จึงควรมีการสรุปบทเรียนทุก
ครั้งที่ทำ�กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
1.10 เมือ่ สอนจบในแต่ละแผนต้องดำ�เนิน
การทดสอบย่อยหลังเรียน และเมือ่ สอนจบครบทุก
แผนแล้วจึงดำ�เนินการสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรนำ�การสอนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) ในหน่วยการเรียนรูข้ องสาระอืน่ ๆ ในกลุม่
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ในหน่วยการเรียนรูข้ องสาระอืน่ ๆ
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ไปใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ระดับชั้น
อื่นๆ ต่อไป
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2.4 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการ
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(STAD) กับกิจกรรมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ เช่น กิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบ BBL กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4MAT) การสอนแบบซิปปา เป็นต้น
2.5 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ไปใช้กบั กลุม่ สาระอืน่ ๆ เช่น กลุม่
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูข้ องเด็กนักเรียน
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กมลรัตน์ หล้าสุวงศ์. (2528). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
คมสันติ์ โฉมยงค์. (2552). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความ
มัน่ ใจในตนเองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียน
การ์ตนู ประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT การจัดกิจกรรมกลุม่ ร่วมมือแบบ STAD และการ
จัดกิจกรรมแบบปกติ. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ชวลิต ชูก�ำ แพง. (2553). การประเมินการเรียนรู้ = Learning assessment. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. มหาสารคาม:
สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2526). เอกสารประกอบการสอนชุดเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ณัฏชญา พันธรัตน์. (2547). ผลของวิธีการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการ
กำ�กับตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นาตยา นาศรีเคน. (2549). การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ที่มีต่อผลการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยที่สมองต่างกัน. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

18

Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University Volume 10 Number 1 January-April 2019

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาส์น.
สุพรรณี มีภูเวียง. (2550). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำ�เร็จรูปประกอบเทคนิค STAD
กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อมรา จันทะไทย. (2550). การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนสำ�เร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบัน
การเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. หลักสูตร
และการสอน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

