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บทคัดย่อ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) การวิจัย
ครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนให้ถึงเกณฑร์อ้ยละ 80 และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ตอ่การเรยีนรู้โดยใชก้จิกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมอื (STAD) กลุม่ตวัยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3/6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคา (ฝ่ายมธัยม) จำานวน 34 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 
50 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน คำานวณค่า IOC ได้ 0.80 ขึ้นไปทุกรายการ สถิต ิ
ทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชส้ถติทิดสอบ
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
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมาส่งผลทำาให้นักเรียนมีคะแนนสูงข้ึนจากก่อนเรียน และผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

คำาสำาคัญ: 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)
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บทนำา

การจัดการศกึษาของไทยไดม้กีารดำาเนนิการ 
จัดการศึกษาโดยยึดกรอบการจัดการศึกษา
ของไทยภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที ่
เกีย่วกบัการจดัการศกึษา บคุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนั
ในการรบัการศกึษาไมน่อ้ยกวา่สิบสองปทีีร่ฐัจะต้อง
จดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมคีณุภาพ โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 
ซึ่งเน้นการศึกษาพัฒนาคน เน้นการคุ้มครองสิทธิ 
สร้างความเสมอภาคอย่างทั่วถึง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 
กลา่วถงึ การจดัการศกึษาวา่การจดัการศกึษาตอ้ง
ยดึหลกัผูเ้รยีนทกุคนมีความสามารถทีจ่ะเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ผูเ้รียนมีความสำาคญัทีส่ดุ 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546: 7)

หลกัการของหลักสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 มุง่พฒันาผู้เรยีนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 5)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เปน็กลุม่สาระการเรยีนรูท้ีน่อกจาก
ชว่ยใหผู้้เรียนมคีวามรูใ้นเรือ่งการอยูร่ว่มกนั การปรบั
ตนเองกบับรบิทสภาพแวดลอ้ม ทำาใหพ้ลเมอืงทีร่บั
ผดิชอบมคีวามสามารถทางสังคม มคีวามรู ้ทกัษะ
และกระบวนการด้านเจตคติและค่านิยม ด้านการ
จัดการและการปฏิบัติท่ีสามารถนำาไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำารงชีวิต แล้ว
ยังช่วยให้นำาความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ทำาให้ผู้เรียน
สามารถดำารงชีวิตในสังคมได้ย่างมีความสุข (กรม

วิชาการ, 2545: 1-2)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็นสาระหนึ่งท่ี 
มุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องลักษณะของโลก
ทางกายภาพและความสมัพนัธข์องสรรพสิง่ซึง่มผีล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ การใช้แผนที่
และเครือ่งมอืทางภมูศิาสตรใ์นการคน้หา วเิคราะห ์
สรปุ และใชข้อ้มลูภมูสิารสนเทศอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
เขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
มจีติสำานกึและมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากร
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 119)

สภาพการจัดการเรียนรู้ของสาระท่ี 5 
ภมูศิาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ยังไม่
ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร ในส่วนของเนื้อหานั้น
มีเนื้อหายากและมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับคาบ
เวลาเรียน ทำาให้ครูต้องเร่งสอนให้จบ เนื้อหาเป็น
เรือ่งทีต่อ้งใช้ความจำามากทำาให้นักเรยีนเบ่ือหน่าย 
สื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ครูขาดเทคนิค
การสอน ไมส่ามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ไดด้เีทา่ทีค่วร อกีทัง้มงีานอืน่ทีต่อ้งรบัผิดชอบมาก 
ทำาให้ไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่ง
ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น ครู
ผู้สอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการ
เรียนรู้ นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น แต่องค์
ประกอบที่สำาคัญคือ ครูผู้สอนอาจจะขาดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ หรือไม่มี
ความรู้ที่ลุ่มลึก กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ไม่คำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการสอนแบบ
บรรยาย ให้นักเรียนจดและท่องจำาแล้วนำามาสอบ  
ซึ่งทำาให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและยังไม่เข้าใจ จึง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาการสอนให้ 
ทันสมัย มีความหลากหลายและมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว
จึงได้ดำาเนินการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการจาก
เอกสาร ตำารา รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Student 
Teams-Achievement Division: STAD) เหมาะ
ที่จะนำามาแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะตระหนักว่า
กระบวนการเรียนรู้นั้นมิใช่เกิดจากการถ่ายทอด
ความรูจ้ากครเูพยีงฝา่ยเดยีว แตก่ารเรยีนรู้เปน็การ
รว่มมือกนัทำากจิกรรมระหวา่งครแูละผูเ้รยีนดว้ยวธิี
การทีห่ลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
นครชัย ชาญอุไร (2547: 100) ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการาเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) เพ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผูว้จิยัไดจ้ดัใหม้กีาร
ใช้ภาพ เสียง สื่อที่มีการเคลื่อนไหว และฝึกให้ผู้
เรียนได้อภิปรายถกเถียงเพื่อสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณจ์ริงทีไ่ด้สมัผัสโดยตรง ทัง้นีโ้ดยคำานงึ
ถงึแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) และสไตล์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้

ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดักจิกรรม
การเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) กลุม่สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ที ่5 ภมูศิาสตร ์เรือ่ง ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็น
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่จะ 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ จากเหตุผลและความสำาคัญ
ดังกล่าว รวมท้ังเป็นการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง

ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดศ้กึษาหลกัการและเหตุผล 
และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมรกิาเหนือ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 ขึน้  
และศึกษาผลการใช้ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
พัฒนาการเรียนกาสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์หรือ
เรื่องอื่นๆ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โดยใชก้าร
จัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพือ่หาคา่ดชันีประสิทธผิลของแผนการ
จดัการเรียนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระที ่5 ภมูศิาสตร ์เรือ่ง ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรียนรู้
แบบกลุม่รว่มมอื (STAD) กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน
ให้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
กจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมอื (STAD) เร่ือง 
ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคา (ฝ่ายมธัยม)

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ไดแ้ก ่นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำาลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 7 ห้อง 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 259 คน

1.2 ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) ที่กำาลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2560 จำานวน 1 หอ้งเรยีน จำานวนนกัเรยีน 
34 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่ตัวยา่งแบบกลุม่ (Cluster 
Sampling)

2. สาระการเรียนรู้

เปน็เนือ้หาสาระจากหลกัสตูรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ที ่5 ภมูศิาสตร ์เรือ่ง ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 10 
ชั่วโมง โดยมีหัวข้อสำาคัญที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เป็นหน่วยย่อยตามสาระการเรียนรู้ดังนี้

2.1 ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

2.2 ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ

2.3 ภมูอิากาศและพชืพรรณธรรมชาตขิอง
ทวีปอเมริกาเหนือ

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ

2.5 ประชากรและการเปล่ียนแปลงประชากร
ของทวีปอเมริกาเหนือ

2.6 ลักษณะท่ัวไปและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ

2.7 ลักษณะท่ัวไปและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ

2.8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

2.9 ปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีป
อเมริกาเหนือ

2.10 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือต่อประเทศไทย

3. ระยะเวลาในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 จำานวน 10 แผนการเรียนรู้ 
แผนการเรยีนรูล้ะ 1 ชัว่โมง รวมเวลา 10 ชัว่โมง ทัง้นี ้
ไมร่วมเวลาทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยเริม่
ปฏบิตักิารสอนในเดอืนมถินุายน – สงิหาคม 2560

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) สาระที ่5 ภมูศิาสตร ์
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

4.2 ตวัแปรตาม ได้แก ่ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) และความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ  
(STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Research)

ประชากรและตัวย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้ง
น้ีเป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัด
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สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวง
ศกึษาธกิาร ทีก่ำาลงัเรียนในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2560 จำานวน 7 หอ้ง รวมนกัเรียนทัง้สิน้ 259 คน

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
เปน็นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่กำาลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 
1 ห้องเรียน จำานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย

1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 จำานวน 10 แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ละ  
1 ช่ัวโมง รวมเวลา 10 ช่ัวโมง (สัปดาห์ละ 3 
แผนการเรียนรู ้รวม 4 สปัดาห)์ โดยแตล่ะแผนการ
เรียนรู้จะมีแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแบบ
รูบรคิสกอร์ เพื่อประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้
ทกุแผนยอ่ย และแบบทดสอบยอ่ยประจำาแผนแบบ
ปรนัย แผนละ 1 ชุด ชุดละ 10 ข้อ

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
เรือ่ง ภมิูศาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปทีี ่3 เปน็ขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบ 
ม ี4 ตวัเลอืก จำานวน 50 ขอ้ โดยทีแ่บบทดสอบกอ่น
เรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ

ขั้นตอนดำาเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการ
ดำาเนินการวิจัยตามวงจร PDCA ดังต่อไปนี้

1. วางแผนการวิจัย (Plan-P)

1.1 ทำาหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อำานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) เพื่อขออนุญาตทดลองสอนและเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิจัย

1.2 ผูว้จิยัไดท้ำาการเลอืกกลุม่เปา้หมายและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
เรือ่ง ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื ของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.3 วางแผนการสอนโดยเก็บขอ้มลู วเิคราะห์
ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่
ร่วมมือ (STAD) ตลอดจนการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำาความรูม้าประกอบการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วางแผนปฏิบัติการสอนและวางแผน
สำารวจตรวจสอบนักเรียน โดยการสังเกตการสอน
และศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการวดัผลสมัฤทธิแ์ละวดั
การคดิวเิคราะห ์เพือ่นำาความรูม้าประกอบการสรา้ง
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 นำาเครือ่งมอืวจิยัทีเ่สรจ็สิน้ตามขัน้ตอน
แล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจำานวน 10 แผนการ
เรียนรู้ รวมจำานวน 10 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560

3. ตรวจสอบ (Check-C)

3.1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผน

3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้นจำานวน 50 ข้อ และดำาเนินการ
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สอนตามแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่ร่วมมอื 
(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดย
ดำาเนินการดังนี้

 1) ครูผู้สอนชี้แจงและอธิบายวิธีการ
เรียนโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

 2) ครูสอนตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

 3) ให้นกัเรยีนศกึษาและปฏบัิติกจิกรรม
ตามแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื  
(STAD) ตามลำาดบั แล้วทำาแบบทดสอบยอ่ย ใบงาน 
และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จนครบทุกบทเรียน

3.3 ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จดัการเรยีนรูไ้ปทลีะแผนพรอ้มเกบ็คะแนนระหวา่ง
เรียนไว้จนครบทุกแผน

3.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบับเดิมที่
ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน

3.5 นำาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ด้ไปเทยีบ
กบัเกณฑท์ีก่ำาหนด พบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 จำานวน 34 คน ที่เรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลีย่รอ้ยละ 82.76 จากเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้รอ้ยละ 80 
และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเทคนิคแบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ร้อยละ 86.86

4. การปรับปรุงแก้ไข (Action-A)

4.1 นำาข้อบกพร่องในการสร้างแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มาวางแผนการปฏิบัติการ
แล้วลงมือแก้ไข

4.2 นำาข้อบกพรอ่งในการสอนมาวางแผน
การปฏิบัติแล้วลงมือแก้ไข

4.3 ผูว้จิยัตรวจสอบเนือ้หาเพือ่แกไ้ขแลว้
นำาไปแกไ้ขตอ่ไป เพือ่ให้งานวจิยัเปน็การพฒันาให้

ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูศ้กึษาคน้ควา้วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ครือ่ง
คอมพิวเตอร์ ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1.  วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 
ตามเกณฑ์ 80/80 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) โดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟลคเทอร์
และชไนเดอร์

3. วิเคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนโดย
การหาคา่เฉล่ียแลว้นำาคา่เฉลีย่ท่ีไดไ้ปเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ภมูศิาสตรท์วปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
(STAD) มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
93.89/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โดยใชก้าร
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) มี
คา่เท่ากบั 0.7279 แสดงวา่ แผนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมาส่งผลทำาให้นักเรียนมีคะแนน
สงูขึน้จากกอ่นเรยีน และผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97

3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนจากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 5  
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ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โดยใชก้าร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)

อภิปรายผลการวิจัย

ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลการวจิยัการศึกษาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ภมูศิาสตรท์วปีอเมริกาเหนอื ช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่3 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
(STAD) มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
93.89/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
หมายความวา่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนจนสามารถทำา
คะแนนระหว่างเรียนให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
93.89 และมคีะแนนเฉล่ียหลังเรยีนเท่ากับรอ้ยละ 
82.76 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรียนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ได้ผ่านกระบวนการ

สร้างและพัฒนามาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ก่อน
ลงมอืสรา้งผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัสตูร คูม่อืคร ูเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 
จากนั้นนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้
ในการวิเคราะห์หลักสูตร กำาหนดเนื้อหา ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนอกจากนี ้
ยังผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผู้
เชี่ยวชาญอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้แผนการเรียนรู้ดัง
กล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระปิยะ
ศักดิ์ จำาปาหอม (2556: 41-63) ได้ทำาการศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การ
สรา้งคำา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ด้วยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) พบ
วา่ แผนการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 81.16/80.58 สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของธิดาพร เวียงอินทร์ (2556: 81-140) 
ได้ทำาการพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เรื่อง วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดังนี้ แผนการจัดการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.62/81.62 
สอดคลอ้งกบัศริปิระภา พลคำามาก (2556: 90-121) 
ไดท้ำาการศกึษาค้นควา้การพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื 
(STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่ง คำาควบกล้ำา ผลการ
ศกึษาพบวา่ แผนการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 82.25/80.60 และสอดคล้อง
กับวิลาสินี ไชยปาน (2556: 60-90) ได้ทำาการ
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง การปฏบิตัตินเปน็
ชาวพุทธทีดี่ของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่2 ดว้ย
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ 
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(STAD) จากการศึกษาพบวา่ แผนการจัดการเรยีนรู้ 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.91/82.73

2. ดชันปีระสทิธผิล (E.I.) ของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ทวปีอเมรกิาเหนอื ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 โดยใชก้าร
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) มี
คา่เทา่กบั 0.7279 แสดงวา่ แผนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาส่งผลทำาให้นักเรียนมีคะแนน
สูงขึ้นจากก่อนเรียน และผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.97 ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของอรทัย ภาสดา 
(2556: 61-86) การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ  
(STAD) และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรือ่ง การออมและการลงทนุ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2  
ที่พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6259 
สอดคลอ้งกบัธดิาพร เวยีงอนิทร ์(2556: 81-131) 
ได้ทำาการพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมโดยใช้การจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื (STAD) กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เรือ่ง วนัสำาคญัทางพระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศกึษา
ปท่ีี 3 มดีชันีประสทิธผิลเทา่กบั 0.6550 สอดคล้อง
กบัเพยีรลดัดา นลิผาย (2555: 56-86) ไดท้ำาการ
ศกึษาการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวคิดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่1 พบวา่ มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 
.6423 และสอดคล้องกับศิริประภา พลคำามาก  
(2556: 90-121) ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ  
(STAD) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เร่ือง คำาควบกล้ำา ปรากฏ
ผลดังนี้ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6196

3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนทีเ่รียนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรียนรู ้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
การทดสอบกอ่นเรยีนมคีา่เฉล่ีย ( ) เทา่กบั 18.12 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.16 
การทดสบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 41.38 
และส่วนเบี่ยงเบนมา๖รบาน (S.D.) เท่ากับ 2.87 
และเมื่อนำาผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรยีบเทยีบกนัโดยใชส้ถติทิทีดสอบ (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
กระบวนการเรียนรูท้ั้ง 5 ขัน้ตนอย่างครบถว้น ผู้เรยีน 
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทำางาน
ของรปูแบบกลุม่รว่มมอื (STAD) รว่มกบัการเรยีนรู้
และไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสามารถหาคำาตอบไดด้ว้ย
ตนเอง สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
หลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า
ของอรทัย ภาสดา (2556: 61-86) การพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (SATD) และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เรือ่ง การออมและการลงทนุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ค้นคว้าของวลัยพร พาโคกทม (2556: 88-125) 
ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ำาศพัทภ์าษาองักฤษ
โดยใชว้ธีิการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื 
(STAD) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 พบวา่ มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมนียัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และสอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาคน้ควา้ของวลิาสิน ีไชยปาน (2556: 
60-90) ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตน
เป็นชาวพุทธที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ  
(STAD) มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในบรรยากาศที่
หลากหลายให้นกัเรียนทา้ทายความสามารถ ทำาให้
นกัเรยีนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็นและยอมรับความ
คดิเหน็ของเพือ่นในกลุม่ มกีารชว่ยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 มรีะดบัความพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัมากตอ่การเรยีนวชิาสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ภมูศิาสตรท์วปีอเมริกาเหนอื ช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่3 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) จากการวดัความพงึพอใจพบวา่ นกัเรยีนมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับมากทีสุ่ดเปน็ส่วนมาก โดย
ข้อความที่มีคะแนนมากที่สุดคือ นักเรียนมีความรู้
เกีย่วกบัภมูศิาสตร์ทวปีอเมรกิาเหนอืเพิม่มากขึน้ที่
ระดับคะแนน 4.79 เนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ ทำาให้
นกัเรยีนรูจ้กัโลกกว้างมากขึน้ ท่ีระดับคะแนน 4.73 
และนักเรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตได้ที่ระดับคะแนน 4.73

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

1.1 ก่อนดำาเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ผู้สอนควรมีการวางแผนและเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนทำาการสอน เพื่อทำาให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

1.2 ก่อนสอนทุกครั้งครูควรชี้แจงจุด
ประสงคก์ารเรยีนรู ้วธิกีารดำาเนนิกจิกรรม แนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการกลุ่มอย่าง
ชัดเจน คละความสามารถของผู้เรียนจริงๆ โดย

ครูช่วยดูแลในการจัดกลุ่ม จึงจะเกิดผลดีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.3 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ครู
ควรมีการสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินว่าการ
จัดการเรียนรู้ช่วยให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจริง

1.4 ครูควรนำาผลจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 
โดยครสูงัเกตและบนัทึกผลการดำาเนนิกจิกรรมตาม
จุดประสงคใ์นแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้พรอ้มทัง้
บันทกึหลงัสอนแลว้นำาผลจากการบันทกึหลงัสอน
ไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป

1.5 การจดัสภาพของบรรยากาศชัน้เรยีน
ควรมีการจัดสภาพให้เหมาะสมในการเคลื่อนไหว 
การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ให้มีบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนเพือ่ชว่ยกระตุน้ใหผู้้เรยีน
เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ชว่ยกนัคิดแสดงความคิด
เห็นร่วมกันในการทำากิจกรรมกลุ่ม

1.6 ด้านเนื้อหาที่ครูนำามาสอนนักเรียน
ควรมีความหลากหลายและเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจนอกเหนือจากหนังสอืเรยีนหรอืแบบเรยีนควร
จดัทำาใบความรูห้รอืแบบฝกึหดัใหม้เีนือ้หาท่ีเหมาะ
สมและน่าสนใจพร้อมตกแต่งให้สวยงาม

1.7 ควรมีการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดู
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน

1.8 ครผููส้อนควรปรบักจิกรรมการเรยีนรู้
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
คำานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล จัดเตรียมสือ่
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม

1.9 เนือ่งจากกจิกรรมการเรียนรูส้ว่นใหญ่
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ จึงควรมีการสรุปบทเรียนทุก
ครั้งที่ทำากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

1.10 เมือ่สอนจบในแตล่ะแผนตอ้งดำาเนนิ
การทดสอบยอ่ยหลงัเรยีน และเมือ่สอนจบครบทกุ
แผนแลว้จงึดำาเนินการสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน



17วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการทำาวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรนำาการสอนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) ในหนว่ยการเรยีนรูข้องสาระอืน่ๆ ในกลุม่
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอื (STAD) ในหนว่ยการเรยีนรูข้องสาระอืน่ๆ 
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) ไปใช้กับเนื้อหาอ่ืนๆ ระดับชั้น
อื่นๆ ต่อไป

2.4 ควรมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบการ
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(STAD) กับกิจกรรมการเรียนรู้อืน่ๆ เช่น กิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบ BBL กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร
การเรียนรู้ (4MAT) การสอนแบบซิปปา เป็นต้น

2.5 ควรมีการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
รว่มมอื (STAD) ไปใช้กับกลุม่สาระอ่ืนๆ เช่น กลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูข้องเด็กนักเรียน 
ต่อไป
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