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ช่ือเร่ืองวิจัย    การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองไฟฟ้า
ในชีวติประจ าวนัดว้ยวิธีการเรียนรู้  แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนักเรียนระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 

ช่ือผู้วิจัย นางสาวจุฬารัตน์  มหาชยั   
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าสาขาพื้นฐาน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตรบณัทิตมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงราชบุรี 
การติดต่อผู้วิจัย วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ เบอร์โทรศพัทมื์อถือ  084 -7745147  
 E-mail   nok-pleple@hotmail.com 
ปีที่ท าวิจัยเสร็จ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ประเภทงานวิจัย วจิยัการเรียนการสอน (ชั้นเรียน) 

บทคดัย่อ 
การวจิยัเร่ือง “การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตเร่ืองไฟฟ้า

ในชีวิตประจ าวนั ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ”   เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ( Experimental Research )   มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เพือ่เปรียบเทียบการใชว้ิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADกบั
วิธีการสอนปกติของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่เรียนโดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นปีที่ 1วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  377  
คน  กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง 2 ห้องเรียน ไดแ้ก่  กลุ่มควบคุม  นักเรียนชั้นปวช.1/2 
จ านวน  47  คน  ( สอนแบบปกติ )  กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นปวช.1/3  จ  านวน  48  คน (สอนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD) 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั จ  านวน 3 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์
พฒันาทกัษะชีวติเร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนัจ านวน 20  ขอ้และ แบบประเมินความพงึพอใจการสอนสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ  านวน 10  ขอ้ 
 ผลการวิจยันักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวิตเร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัด้วย
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่นกัเรียนที่เรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และนักเรียน
มีความพงึพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั อยูใ่น
ระดบัมาก    (X = 4.52)  
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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
จากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ

สอน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนของครูเป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งทาใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีและและ
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข แต่จากผลการสอบเก็บคะแนนของนักเรียนพบว่า
นักเรียนบางคนไดค้ะแนนไม่ดีนัก ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนมีความสนใจเรียนที่แตกต่างกนัมีทั้งนักเรียนที่
เรียนเก่งและเรียนอ่อน ทั้งน้ีนกัเรียนแต่ละคนต่างคนต่างเรียนเพือ่มุ่งหวงัคะแนน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีอาจส่งผล
ต่อไปในอนาคตคือ นักเรียนไม่สามารถทางานร่วมกับผูอ่ื้นได้ไม่มีความเมตตา กรุณา ขาดความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพือ่นมนุษย ์ขาดความรักความสามคัคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 

 ด้วยเหตุน้ีจึงมีความสนใจที่จะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปพร้อมกับปลูกฝังคุณลักษณะ
ดงักล่าวโดยใชเ้ทคนิค STAD ซ่ึงเป็นเทคนิคหน่ึงในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัปัญหาที่พบในชั้นเรียนที่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง
กนั ผูเ้รียนบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายในการสอนแบบบรรยายของครู การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิค STAD น้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่งกบันักเรียนที่
เรียนอ่อนซ่ึงจะช่วยสร้างสมัพนัธภาพและส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตนช่วยนกัเรียนที่เรียนอ่อนให้สามารถ
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทางานของกลุ่มความส าเร็จของกลุ่มอนัเกิด
จากแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่มอนัเกิดจากการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาลงัใจแก่กนัและกนั คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคน
ที่อ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพยีงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะตอ้งรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของเพือ่นสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนรู้
แบบร่วมมือนอกจากจะช่วยสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อนแล้วยงัถือเป็นการเติมเต็มความรู้ให้แก่
นกัเรียนที่เรียนอ่อนใหส้ามารถเขา้ใจในเน้ือหา ส่วนนกัเรียนที่เรียนเก่งหรือมีความรู้มาแลว้ก็จะรู้สึกอยากมี
ส่วนร่วมในการช่วยเพือ่นทาใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะฉะนั้นการจดัการเรียนรู้แบบเรียนร่วมจะ
ช่วยใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานอนัเกิดจากกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ส่วน
นกัเรียนเองก็ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เม่ือนักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้เน้ือหาจากที่ครูสอนแลว้ยงัไดท้า
ความเขา้ใจอีกคร้ังในขณะทากิจกรรม ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันอธิบายให้เพื่อนมีความเขา้ที่ตรงกัน
ทั้งหมดเพือ่ใหก้ลุ่มเกิดความส าเร็จตามแผนที่วางไวข้ณะเดียวกนัครูยงัจะเขา้ไปช่วยอธิบายเน้ือหาในขณะที่
นกัเรียนร่วมกนัทากิจกรรมช่วยนกัเรียนที่เรียนอ่อนไดมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดียิง่ขึ้น  
 นอกจากนั้ นความพึงพอใจของผู ้เรียนก็เป็นส่ิงส าคัญอย่างหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับอารมณ์
ความรู้สึกและทศันคติของบุคคล อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและ
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการทากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นส่ิงหน่ึงที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ ดงันั้น การที่บุคคลจะเรียนรู้หรือมีพฒันาการที่เจริญงอกงามนั้นบุคคลจะตอ้งอยูใ่นภาวะพึง
พอใจสุขใจเป็นเบื้องตน้ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD จะช่วยให้นักเรียนมีคุณลกัษณะ
พื้นฐานแห่งคุณธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการพฒันาตนเอง ประพฤติ
ปฏิบตัิตน ให้บงัเกิดผลดีต่อการดาเนินชีวิต เพื่อความเจริญกา้วหน้าเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมต่อไปใน
อนาคต  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าวิจยัเร่ือง “ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของนักเรียน
ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1   วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ” เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 . เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัวธีิการสอนปกติ

ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 
2 . เพือ่ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1.  นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบวธีิการสอนปกติ 
           2. นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD มีความพงึพอใจในการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ในระดบัพงึพอใจมาก 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD 

 

 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติ
เร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 

2. ความพงึพอใจในการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
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นิยามศัพท์ 

  1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
และเตรียมการสอนที่ครูวางแผนไวล่้วงหนา้ โดยการน าสาระการเรียนรู้มาสร้างเป็นแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และเรียนรู้ตามจุดประสงคต์ามที่ก  าหนดไว ้ซ่ึงมี 2 แบบ ไดแก่ 

1.1 แบบ STAD  หมายถึง แผนการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้รวมกนัเป็นกลุ่มแบบคละ 
ความสามารถ กลุ่มละ 4 - 5 คน ตามอตัราส่วนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ง : ปานกลาง : 
อ่อน เท่ากบั 1 : 2 : 1 คะแนน จากความส าเร็จของแต่ละคนน ามารวมเป็นคะแนนความส าเร็จของทีม ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1.1 ขั้นเตรียมเน้ือหา ครูจดัเตรียมเน้ือหาที่จะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้รวมทั้งใบความรู้ ใบงานเป็น
ตน้ และจดัเตรียมแบบทดสอบยอ่ย เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1.1.2 ขั้นจดักลุ่ม ครูจดักลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4 - 5คนตามอตัราส่วนของ
นกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง : ปานกลาง : อ่อน เท่ากบั 1 : 2 : 1  

1.1.3 ขั้นเรียนรู้ ครูแนะน าวธีิการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มวางแผนการเรียนรู้โดยแบ่ง 
ภาระหน้าที่กนั เช่น คนหาค าตอบ คนประสานงาน คนจดบนัทึก คนประเมินผล เป็นตน้ สมาชิกในแต่ละ
กลุ่มศึกษาเน้ือหาสาระ และท ากิจกรรมตามใบงานที่ผูส้อนก าหนด 

1.1.4 ขั้นทดสอบ นกัเรียนแต่ละคนท าการทดสอบยอ่ย เพือ่วดัความรู้ ความ 
เขา้ใจในเน้ือหาสาระ ครูและนกเรียนร่วมกนัตรวจผลการทดสอบของสมาชิก แลว้จดัท าคะแนนพฒันาการ
ของสมาชิกและกลุ่ม 

1.1.5 ขั้นการรับรองผลงานของกลุ่ม เป็นการประกาศผลงานของกลุ่มวา่กลุ่มอยู ่
ในระดบัคุณภาพใด รับรองยกยอ่ง ชมเชย เพิม่คะแนนพเิศษกลุ่มที่มีคะแนนพฒันาการสูง 

 1.2 แบบปกติ  หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูศึ้กษาคน้ควา้ด าเนินการสอนตามแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือวทิยาศาสตร์เร่ือง  ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถของนักเรียนตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ในบทเรียน ทีวดัจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้า
ในชีวติประจ าวนั 

3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวก ความพอใจของนักเรียนที่
เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ซ่ึงวดัโดย
แบบสอบถามที่ผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างขึ้น  

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2541: 34) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่า เป็นวิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
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เล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาลงัใจซ่ึงกนัและกนั คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่ม ไม่
เพยีงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่ตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม  

พมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต ์(2544: 142) ไดใ้หค้วามหมาย การเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่เป็นการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของการเรียนรู้ นักเรียนอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการทางานเป็น
กลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกนั นกัเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีบทบาทที่ชดัเจนในการเรียน 
หรือการทากิจกรรมอยา่งเท่าเทียมกนั และหมุนเวยีนบทบาทหน้าที่กนัภายในกลุ่มอยา่งทัว่ถึง มีปฏิสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั ไดพ้ฒันาทกัษะความร่วมมือในการทางานกลุ่ม นกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ตรวจสอบผลงานร่วมกันขณะเดียวกันก็ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบการเรียนในงานทุกขั้นตอนของ
สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกทุu3585 .คนในกลุ่มบรรลุ
เป้าหมายเช่นเดียวกนั ดงันั้นนกัเรียนทุกคนตอ้งช่วยเหลือพึ่งพากนั เพือ่ใหทุ้กคนในกลุ่มประสบความส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
2. องค์ประกอบส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  

2.1. การพึ่งพาอาศยักนั (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหนา้ที่และ  
ความรับผดิชอบเท่าเทียมกนัหมด สมาชิกแต่ละคนรู้หนา้ที่ของตนเองว่า ตอ้งทากิจกรรมใดบา้งในการเรียน
คร้ังนั้นๆ และตอ้งรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นๆ เสมอ สมาชิกทุกคนตระหนกัดีวา่ ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่
กบัสมาชิกภายในกลุ่ม  

2.2. การปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด (Face to Face Interaction) การจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือน้ี นกัเรียนจะนัง่ดว้ยกนัเป็นกลุ่มหนัหนา้เขา้หากนัเพื่อจะไดซ้ักถาม ตอบคาถาม อธิบาย โตต้อบ ซ่ึง
กนัและกนั ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ื้น โตเ้ถียงกนัดว้ยเหตุผล รู้จกั
สนบัสนุนและชมเชยผูอ่ื้น เป็นการฝึกทกัษะพื้นฐานในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

2.3. หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน (Individual Accountability) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าที่
ตอ้งรับผดิชอบ และจะตอ้งทางานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถเสมอ เช่น  

2.3.1 สมาชิกตอ้งตอบคาถาม และอธิบายใหแ้ก่เพือ่นสมาชิกดว้ยกนัดว้ยความเตม็ใจเสมอ  
2.3.2 สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งสนบัสนุน คอยใหก้าลงัใจแก่เพือ่นสมาชิกในกลุ่ม  
2.3.3 สมาชิกแต่ละคนรู้ว่า ผลงานของกลุ่มจะส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีขึ้นอยูก่บัความร่วมมือ

และความรับผดิชอบของสมาชิกทุกคน  
2.4. ทกัษะทางสังคม (Social Skills) นักเรียนบางคนไม่มีทกัษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เน่ืองจากไม่ไดรั้บการพฒันาในเร่ืองน้ีมาก่อน อาจจะมีปัญหาบา้งในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น ดงันั้น ก่อนที่จะ
ใชก้ารสอนแบบน้ีครูควรวางพื้นฐานนกัเรียนใหมี้ทกัษะในการทางานกลุ่ม ดงัน้ี  
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2.4.1 ทกัษะการจดักลุ่ม ฝึกการจดักลุ่มอยา่งรวดเร็ว และทางานนกลุ่ม โดยไม่รบกวนกลุ่ม
อ่ืน  

           2.4.2 ทกัษะการทางานกลุ่ม เป็นทกัษะเก่ียวกบัการทางานในกลุ่มใหเ้กิดผลดีมีทกัษะเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงความคิด การแสดงความคิดเห็น อธิบาย โตต้อบ แบ่งปันอุปกรณ์ และสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทางานร่วมกนั  

          2.4.3 ทกัษะการสร้างความรู้ เป็นทกัษะที่ใชใ้นการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดความคิดตามลาดบัขั้นอยา่งมีเหตุผล     

  2.5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) หลงัจากที่ทางานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ 
ระยะหน่ึง สมาชิกแต่ละคนจะประเมินการทางานของตนเองและผลงานกลุ่ม เพื่อที่จะรู้ถึง ขอ้บกพร่อง และ
ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไ้ข และวางเป้าหมายในการทางานกลุ่มคร้ังต่อไปให้ดี และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวา่เดิม 
3. ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

(วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2541: 38 – 45;)  
     3.1. ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดว้ย ครูแนะนาทกัษะในการเรียนรู้  

ร่วมกนั และจดัเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ประมาณ 2 – 6 คน ครูควรแนะนาเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่มบทบาท และ
หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม แจง้วตัถุประสงค์ของบทเรียนและการทากิจกรรมร่วมกันและการฝึกฝนทกัษะ
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการทากิจกรรมกลุ่ม  

    3.2. ขั้นสอน ครูนาเขา้สู่บทเรียน แนะนาเน้ือหา แนะนาแหล่งขอ้มูล และมอบหมายงานให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  

    3.3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่
ตามที่ไดรั้บมอบหมาย เป็นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่มจะไดร่้วมกนัรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม ในขั้นน้ีครู
จะก าหนดใหน้กัเรียนใชเ้ทคนิคต่างๆ กนั ในการทากิจกรรมแต่ละคร้ังเทคนิควิธีที่จะใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นการเรียนแต่ละเร่ือง และอาจใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียน  

    3.4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนปฏิบตัิหน้าที่ครบถว้น
หรือไม่ ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร เน้นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและรายบุคคลในบางกรณีผูเ้รียนอาจ
ตอ้งซ่อมเสริมในส่วนที่บกพร่อง ต่อจากนั้นจึงเป็นการทดสอบความรู้  

 3.5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนถา้ส่ิง
ที่นกัเรียนไม่เขา้ใจ ครูควรอธิบายเพิม่เติมครูและนกัเรียนช่วยกนัประเมินผลการทางานกลุ่มและ พิจารณาว่า 
อะไรคือ จุดเด่นของงาน 
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4. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์เป็นการพิจารณาผลที่เกิดจากการวดั การเรียนรู้ในภาพรวม การประเมินผลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงประกอบดว้ย การประเมินความเขา้ใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เจตคติวิทยาศาสตร์ 
ทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ซ่ึง
ความก้าวหน้าดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนจะส่งผลต่อจุดประสงคข์องรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดไว ้การวดัและประเมินผล ตัวผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงวดัและประเมิน 2 แนวทางคือการวดัและประเมินผลตามคู่มือ Taxonomy of educational 
objectives ของ Bloom และ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)  พฤติกรรมที่ตอ้งการท าการ
วดัประเมินผูเ้รียน  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 อุษา ยิ่งนารัมย์ (2552 : 102-104)ไดว้จิยัการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง

ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดรั้บการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ
แบบ STAD กบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า แผนและวิธีการจดัการเรียนรู้และการสอนโดยใชว้ิธี
เรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 ดชันีประสิทธิผลของแผนและวิธีการ
จดัการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.7745 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD สูง
กวา่นกัเรียนที่เรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

อทิติยา สวยรูป (2556) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ือง 
คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD พบว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD มี คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 8.18 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44 และคะแนนทดสอบหลงัการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดย
ใช้เทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ือง คอมพวิเตอร์เบื้องตน้ ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน จาก
รูปแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค STAD ปรากฏวา่ สูงกวา่อยา่งชดัเจน 

ประชากรของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นปีที่ 1วทิยาลยั
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  377  คน 
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กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

1.  กลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 2 หอ้งเรียน ไดแ้ก่  
 1.1 กลุ่มควบคุม  นกัเรียนชั้นปวช.1/2 จ านวน  47  คน  ( สอนแบบปกติ ) 
 1.2  กลุ่มทดลอง นกัเรียนชั้นปวช.1/3  จ  านวน  48  คน (สอนแบบแบบร่วมมือเทคนิค 

(STAD) 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบแบบร่วมมือเทคนิค STAD  เร่ือง  ไฟฟ้าใน 

ชีวติประจ าวนั 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติ 
4. แบบประเมินความพงึพอใจการสอนสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  เร่ือง  ไฟฟ้าใน 

ชีวติประจ าวนั 
การรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามแบบแผนการวิจยั แบบ
Randomized Control Group Pretest - Posttest Design (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2541 หน้า 249) 
แสดงดว้ยแผนการวจิยัดงัน้ี  ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
® E T1 X T2 
®  C T1 ~ X T2 

ระยะเวลาในการทดลองใชเ้วลาในการทดลองสอนกลุ่มละ 6 ชัว่โมง โดยท าการสอนตาม
ตารางการจดัการเรียนการสอนที่ฝ่ายวชิาการจดัขึ้น 

การด าเนินการทดลอง 
1. ก่อนด าเนินการทดลองผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพือ่แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติ 
3. ด าเนินการทดลองโดยผูว้ิจยั ปฏิบติัการสอนทั้งสองกลุ่มดว้ยตนเองและใชเ้น้ือหาอยา่งเดียวกนั 

แต่วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนต่างกนั ใชเ้วลาในการทดลองสอนกลุ่มละ 6 ชัว่โมง  
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4. เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัท  าการทดสอบหลังเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้ นพร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจการเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติ และน ามาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. รวบรวมขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน 
2. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบรายขอ้  โดยใชเ้ทคนิค 27% ค านวณหาค่าความยากง่าย 

(P)  และอ านาจจ าแนก (r)  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
3. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20   
4. เปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากการท าแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยการทดสอบค่า ที ( t-test) 
วิเคราะห์ข้อมูลส าคญั 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  เร่ือง
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั้นปีที่ 1  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ” ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบแบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัการสอน
ตามปกติ 

ล าดับที ่
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 13 17 13 12 
2 14 15 12 14 
3 12 15 12 14 
4 14 16 14 15 
5 12 17 15 17 
6 13 14 15 16 
7 11 17 13 14 
8 11 16 12 12 
9 11 16 11 13 

10 8 15 12 15 
11 9 15 13 15 
12 14 17 14 16 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
13 12 15 12 10 
14 12 15 14 14 
15 13 16 17 13 
16 12 16 16 17 
17 12 17 12 15 
18 15 19 15 14 
19 18 19 17 16 
20 14 18 13 14 
21 14 16 13 15 
22 15 15 16 16 
23 12 17 14 16 
24 11 17 13 14 
25 8 17 14 15 
26 8 15 10 12 
27 7 15 12 13 
28 9 17 19 19 
29 13 18 15 16 
30 15 19 9 12 
31 14 19 7 8 
32 12 19 12 12 
33 12 16 11 15 
34 13 16 10 13 
35 14 17 12 12 
36 12 18 12 12 
37 9 16 8 15 
38 12 18 11 13 
39 8 17 9 12 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
40 16 18 15 16 
41 12 16 12 13 
42 12 16 13 14 
43 13 18 12 13 
44 15 17 14 14 
45 14 16 12 13 
46 14 16 13 14 
47 15 16 14 15 
48 - - 12 13 

X  12.31 16.25 13.10 14.16 
S.D. .85 .56 .75 .50 

 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอน  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค  STAD กับการสอนปกติ วิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 1 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
n 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ค่าเฉลี่ยของ
ผลต่าง 

t sig 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

กลุ่มทดลอง 47 12.31 .85 16.25 .56 3.94 0.29 4.23* .000 

กลุ่มควบคุม 48 13.10 .75 14.16 .50 1.06 0.25 

*มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

ก่อนเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกบันักเรียนกลุ่มควบคุม คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
12.31 และ 13.10 ตามล าดบัเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่มดว้ยค่า t-test  
independent  พบวา่มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่างกนั 
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เม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตหลังเรียน
ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉล่ีย เท่ากบั 16.25 และ 14.16 ตามล าดบัเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่มดว้ยค่า t-test  independent  พบว่า นักเรียนที่
ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือเทคนิค STAD ,มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกนัจากการ
สอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 

 
ตารางที่ 4 ผลวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกบัการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
วชิาวทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติเร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั    ปรากฏดงัน้ี 

รายการ N   =   47  
ระดบั 

 
อนัดบัที ่

X  SD 
1.  สร้างความสามคัคีในกลุ่ม 4.75 .11     มากที่สุด 2 
2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความอยากรู้อยากเห็นต่ืนเตน้ในกิจกรรมท่ีท า 4.85 .25     มากที่สุด 1 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.56 .65     มากที่สุด 4 
4.  เช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่  4.38 .89     มาก 9 
5.  ท  าใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคข์ึ้น 4.41 .45     มาก 7 
6.  ท  าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมากขึ้น 4.40 .78     มาก 8 
7.  ท  าใหผู้เ้รียนเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ไดดี้ขึ้น 4.65 .50     มากที่สุด 3 
8.  ท  าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 4.51 .23     มากที่สุด 5 
9.  ท  าใหผู้เ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน 4.32 .51     มาก 10 
10. ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิด 4.43 .40     มาก 6 

รวม 4.52 .47     มากที่สุด  
 
 จากตารางที่  4   พบว่าระดบัและอนัดบัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ              

แบบร่วมมือเทคนิค STAD วชิาวทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวิตเร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั  โดยภาพรวมอยู่

ในระดบั มาก   ( ̅ = 4.52)   เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่    ขอ้ 2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ความอยากรู้อยากเห็นต่ืนเตน้ในกิจกรรมที่ท  า  ขอ้ 1.  สร้างความสามคัคีในกลุ่มและขอ้ 7.  ท าใหผู้เ้รียนเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ไดดี้ขึ้น ส่วนขอ้ที่ไดค้ะแนนนอ้ยคือ ขอ้ 9.ท าใหผู้เ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าว ัน  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ โดยการทดสอบค่า t-test  
independent  ดว้ยโปรแกรม SPSS  พบว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และการศึกษา
ความพึงพอใจ พบว่าระดบัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
วชิาวทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวติเร่ืองไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด    

การอภปิรายผลการวิจัย 
1.นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาทกัษะชีวิตด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เน้น

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ใหท้  างานเป็นกลุ่ม กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ช่วยกนัระดมความคิดกนัในกลุ่ม   ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดทกัษะต่างๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับสมจิตร หงส์สา (2551 : 27) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STADไวด้งัน้ีว่า ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนที่มีความสามารถต่างกนัได้เรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผลัดเปล่ียนการเป็นผูน้ า  
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสังคมโดยตรงและ ผูเ้รียนมีความตื่นเตน้ สนุกสนานกบัการ
เรียนรู้ 

2.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADเร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52)ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของอุษา ยิ่งนารัมย์ (2552 : 102-104)ได้วิจยัการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดรั้บการสอนโดย
วธีิเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กบัการสอนแบบปกติ ผลการวจิยัพบวา่ แผนและวธีิการจดัการเรียนรู้และ
การสอนโดยใชว้ธีิเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 ดชันีประสิทธิผล
ของแผนและวิธีการจดัการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.7745 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
นกัเรียนที่เรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อวิธีเรียนแบบ
ร่วมมือแบบ STAD สูงกวา่นกัเรียนที่เรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัเร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  เร่ืองไฟฟ้าใน
ชีวติประจ าวนั ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADของนกัเรียนระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 1  วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ”  ผูว้จิยัไดส้รุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.  จากผลการวิจยัพบว่า  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADของนักเรียน
ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  สามารถพฒันาผลการ
เรียนรู้ดงันั้นจึงควรสนบัสนุนใหค้รูน าวธีิสอนแบบแบบร่วมมือเทคนิค STADในวชิาอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวจิยัเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กบั 
วชิาอ่ืนๆ 
    2. ควรนากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD วิจยัในด้าน ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถทางอารมณ์ เพือ่ศึกษาวา่เทคนิคน้ีเกิดผลกบั
ตวัแปรอ่ืนมากนอ้ยเพยีงใด  
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