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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์  2)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70  4)  ศึกษาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียน และ  5)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของ
นักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา             
ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้           
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
      ผลการศึกษาพบว่า 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์  ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 7.68  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.20  ความก้าวหน้าได้คะแนน
เฉลีย่ 7.32  คดิ เป็นร้อยละ 36.60  2)  ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้   สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ .05 4) พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียน ในภาพรวมก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16.40 คะแนน หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 36.70 คะแนน  มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 20.30 5) พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียนหลังการ       
เรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD วิธีการทางประวัติศาสตร์  พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
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ABSTRACT

      The purposes of this research were 1)  to study learning achievement on Sukhothai Kingdom learning
unit and group behaviors of Prathomsuksa 4 students by STAD technique with historical method, 2)  to compare
the Pretest and Posttest of learning achievement,  3)  to compare learning achievement after with the standard
of 70 percent of  students’ performance, 4)  to study the group behaviors of students, and  5)  to compare the
group behaviors of students   before and after learning. The samples were 25 students studying in                                 
prathomsuksa 4 of Chumchonsawangwittaya School, in the first semester of 2015 academic year by cluster
random sampling. The research instruments consisted of the lesson plans, learning achievement on Sukhothai
Kingdom learning unit test, and observation form of group behaviors. The data was analyzed by a mean (X),
percentage, standard deviation, (S.D.) and t-test.
The conclusions of the study were as follows ; 1)  The learning achievement and group behaviors of
prathomsuksa 4 students by STAD technique with historical method shows that before learning the students
had the average mark of 7.68 or 38.40% and after learning the students had the average mark of 15.04 or
75.20%, progress 7.32 or 39.60%, 2)  After learning activities learning achievement of students was higher than
the  before the learning with a statistical significance at the .05 level,  3)  After learning activities the achievement
was higher than the 70% criterion with a statistical significance at the .05 level,  4) students’ group behaviors
showed that before learning the students had the average mark of 16.40 and after learning had the average
mark of 36.70 The overall of the improved learning progress  20.30, and 5)  After learning the group behaviors
of students was higher than the  before the learning  with a statistical significance at the .05 level
Keywords : Cooperative learning, STAD,  Historical,  Group behaviors

บทน�ำ

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอด
เวลา   กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจการดำ�รงชีวติ
ของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดทรัพยากร             
ที่มีอยู่อย่างจำ�กัด เข้าถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม           
ยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ     
แตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำ�ความรู้ไปปรับใช้ใน
การดำ�เนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก และช่วยให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์

กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย สามารถปรับ
ตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความ           
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะและค่านิยมที่เหมาะสม นำ�       
หลักธรรมคำ�สอนทางศาสนาไปปฏิบตั ใิ นการพัฒนาตนเอง
และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ รวมทัง้ บำ�เพ็ญประโยชน์ตอ่
สั ง คมและส่ ว นรวม(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2551 : 1)
สอดคล้องกับ วารี   ถิระจิตร (2543 : 3) กล่าวว่า วิชา
สังคมศึกษาเป็นวิชาทีส่ อนให้ผเู้ รียนได้รถู้ งึ สภาพปัญหาของ
สังคมมีเกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันและเข้าใจสภาพความเป็น
จริงของสังคมที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องและได้เข้าใจสภาพของ
สังคมนั้น
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การเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เป็นลักษณะการ      
เรี ยนรู้ โ ดยครู ผู้ ส อนบรรยายเนื้อ หาจากแบบเรียน และ
หลักสูตรการศึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
มากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่คำ�นึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่าย ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำ�คัญ
ของการเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ส ภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค         
การจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า
รายวิชาขาดความเป็นเอกเทศ ครูบางส่วนยังขาดความรู้
ความสามารถ และทักษะในการเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรูป้ ระสบการณ์ ขาดความมีจติ สำ�นึก และจิตวิญญาณ
แห่ ง ความเป็ น ครู ข าดทั ก ษะในการใช้ เ ทคนิ ค การสอน         
แบบใหม่ (กรมวิชาการ.   2545 : 3-6)   แต่ในการสอน
ประวัติศาสตร์ไม่ได้เน้นการท่องจำ�หรือให้ผู้เรียนเรียนรู้       
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องให้ผเู้ รียน
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเชื่อถือ
ได้ โดยอาศัยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ (ณรงค์  พว่ งพิศ และ
คณะ.  2548 : 2)
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ของ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำ�เภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในช่วงระยะที่ผ่านมา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 (O-net)  ในปีการศึกษา 2556 พบว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 36.52 (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2. 2557) โดยภาพรวมยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่น่าพอใจ และผลการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.2  เห็น
ได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จากการสัมภาษณ์ครูประจำ�
ชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ครูส่วนใหญ่
จะให้ความสำ�คัญกับการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้   แต่เพียง
อย่างเดียว ผู้เรียนยังไม่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
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อีกทั้งครูยังใช้วิธีสอนแบบบรรยาย นักเรียนไม่มีส่วนร่วม       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทำ�ให้นักเรียน
เบือ่ หน่ายในการเรียน และนักเรียนขาดการฝึกทักษะในด้าน
ต่างๆ เช่น  ทักษะกระบวนการทำ�งานกลุ่ม จะสังเกตได้จาก
เมื่อให้นักเรียนทำ�งานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนที่เรียนเก่งจะ        
อยู่ด้วยกัน นักเรียนที่ อ่อนอยู่ ด้วยกั น และเมื่อนักเรี ยน               
ที่เรียนเก่งอยู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน นักเรียนที่เรียนเก่ง          
จะทำ�หน้าที่เองทั้งหมด ทำ�ให้นักเรียนไม่เกิดพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุม่ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 51)
กล่ า วว่ า การมุ่ ง เน้ น แต่ ก ารแข่ ง ขั น ขาดความร่ ว มมื อ กั น
ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนไทยคือ ไม่มีการ      
ช่ ว ยเหลื อเกื้ อกู ลกั น ในขณะที่ สภาพการเรี ยนการสอน             
ในโรงเรียนยังเป็นระบบการแข่งขันดังกล่าว ไม่เอื้อต่อการ
ทำ�งานกลุ่ม หรือเป็นการร่วมมือกัน ทำ�ให้นักเรียนมีความ
สั ม พั น ธ์ กั น ในทางสั ง คมตํ่ า แต่ ส ภาพการจั ด การเรี ย น           
การสอนในห้องเรียนยังเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุ       
จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะตั ว ทำ � ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น กั น เป็ น                   
รายบุ ค คล ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นขาดความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่              
ขาดคุณลักษณะในการรู้จักการทำ�งานร่วมกัน ขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขาดความสามัคคีในหมู่
คณะซึ่งเป็นผลเสียของประเทศชาติในอนาคต และต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยตํ่าลง และขาดการทำ�งาน
เป็นหมู่คณะ
          จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมา  ผู้วิจัยได้ลองพิจารณา
แล้วอาจมีสาเหตุมาจากวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครู
ที่ขาดเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทำ�ให้ไม่
ตอบสนองการเรียนรูข้ องนักเรียน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจและ
ต้ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นทั้ ง ในด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของ
นั ก เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
เทคนิค STAD ร่วมกับวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เน้น
การพัฒนานักเรียนให้รอบด้าน สนับสนุนให้นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้านการคิด รู้จัก
วางแผน และได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยกระบวนการจัดการเรียน
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รูแ้ บบกลุม่ จะสามารถช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
พั ฒ นาพฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม และทำ � ให้ นั ก เรี ย นมี
เจตคติที่ดีในวิชาประวัติศาสตร์
          จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของอุไรวรรณ  สัจจาวรานนท์ (2552) ได้นำ�การ
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD มาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทำ � ให้ พ ฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม และผลสั ม ฤทธิ์ ท าง             
การเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนจากการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังการจัดการเรียนรูส้ งู กว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยของ ชุติมา  ศิริวงศ์ (2551)
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ประกิต  สารเสนา
(2553) ได้ศึกษาการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์            
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย น                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จากการศึกษาผลการวิจัยพบว่า           
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย     
วิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยเหตุผลและความสำ�คัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะนำ�เอาวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ร่วมกับวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนและพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะนอกจากจะเป็นการปรับปรุงการ
เรียนการสอนแล้วยังช่วยให้นกั เรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้นอันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพิ่มขึ้น
และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย			

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน
ก่อนและหลังการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักสุโขทัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์  
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หลั ง การจั ด การ           
เรียนรู้ กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 และเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้

กรอบแนวคิดในการวิจัย			

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นโดย Robert
E. Slavin เป็นการจัดการเรียนรูท้ แี่ บ่งนักเรียนเป็นกลุม่ คละ
ความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน มีการแบ่งหน้าที่กัน
ทำ�งาน  ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ร่วมกัน
ทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบจะทำ�เมื่อจบเนื้อหา
ในแต่ละเรือ่ ง และจะทำ�การทดสอบรายบุคคลไม่เปิดโอกาส
ให้ช่วยเหลือกัน คะแนนการสอบของสมาชิกในกลุ่มแต่ละ
คนจะนำ � มาเฉลี่ ย เป็ น คะแนนของกลุ่ ม มี ก ารประกาศ
คะแนนของกลุ่ม และถ้ากลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ท่ี
กำ�หนดก็จะมีรางวัลให้ (Slavin. 1995 : 4) จากที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
จากนักวิชาการหลายท่าน ได้น�ำ มากำ�หนดเป็นขัน้ ตอนการ
เรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1  ขั้นนำ�เสนอสิ่งที่ต้องเรียน         
ขั้นที่ 2  ขั้นจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  ขั้นที่ 3  ขั้นทำ�งานกลุ่มร่วม
กับวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นที่ 4  ขั้นทดสอบย่อย  ขั้นที่
5  ขั้นยอมรับความสำ�เร็จของกลุ่ม และการสอนในครั้งนี้ได้
เอาวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ มาช่วยในการจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอน  เพือ่ ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างมีขนั้
ตอน ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาขัน้ ตอนวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์จาก
นั ก วิ ช าการที่ ไ ด้ เ ขี ย นขั้ น ตอนวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์       
หลายท่านและได้กำ�หนดขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
เป็น 5 ขั้นตอน ให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ ในขั้นที่ 3 ขั้น
ทำ�งานกลุ่ม จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมี 5 ขั้นตอนย่อย
คือ 1) ขั้นกำ�หนดเป้าหมายหรือประเด็นคำ�ถามที่ต้องการ
ศึกษา 2)  ขั้นค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 3)  ขั้นวิเคราะห์
หลักฐาน 4)  ขั้นสรุปข้อเท็จจริง และ 5)  ขั้นนำ�เสนอเรื่องที่
ศึกษา จึงน่าจะเป็นการจัดการเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม ผู้วิจัยได้                      
นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของ อุไรวรรณ                                  
สัจจาวรานนท์  (2552) มาใช้ในการวัดพฤติกรรมการทำ�งาน
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กลุ่มของนักเรียนใน 4 ด้าน คือ 1)  ด้านการแสดงความ         
คิดเห็นในการทำ�งานกลุม่ 2)  ดา้ นความรับผิดชอบงานกลุม่   
3)  ดา้ นการสร้างบรรยากาศในการทำ�งานกลุม่ 4)  ดา้ นการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการทำ�งานกลุ่ม สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือมาก
ทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ พบว่า มีผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 และมีคะแนนเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.46   มีความเหมาะสมระดับมาก 2) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด            
4  ตวั เลือก จำ�นวน 20 ข้อ มีคา่ ความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง

             ตัวจัดกระทำ�                                                         
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
1.  ขั้นการนำ�เสนอสิ่งที่ต้องเรียน  
2.  ขั้นจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  
3.  ขั้นทำ�งานกลุ่มร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์
4.  ขั้นทดสอบย่อย  
5.  ขั้นยอมรับความสำ�เร็จของกลุ่ม
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ตัวแปรที่ศึกษา         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้
อาณาจักรสุโขทัย
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
1. ด้านการแสดงความคิดเห็นในการ
ทำ�งานกลุ่ม
2. ด้านความรับผิดชอบงานกลุ่ม
3. ด้านการสร้างบรรยากาศในการทำ�งานกลุ่ม
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการ
ทำ�งานกลุ่ม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
   ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา  โรงเรียนเครือข่ายที่ 2 อำ�เภอ
จักราช สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 จำ�นวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)   แผนการ
จัดการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม มีลักษณะเป็นแบบ

0.33-0.78 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.56
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 และ 3)  แบบ
สั ง เกตพฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้                 
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม ของอุไรวรรณ          
สัจจาวรานนท์ (2552)  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
3. วิธีการเก็บข้อมูล
     ก่อนการทดลองให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
ดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 9 แผน
โดยสังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 และ 9 แล้วทดสอบหลังเรียนด้วยเครื่องมือ       
ฉบับเดิม
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
    การวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม โดยการหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เปรียบเทียบผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และพฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม           
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test for
dependent) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบที (one sample t-test)

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม และการคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้ทำ�งานร่วมกัน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและความสำ�เร็จของกลุม่   ประสบผล
สำ�เร็จในการเรียนรู้ (Slavin. 1996 : 3) การเรียนแบบ            
ร่วมมือยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  ได้เรียนรู้ร่วมกันโดยที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความ
สำ�เร็จของกลุ่ม คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า  
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตน
เท่านั้น   หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
สรุปผลการวิจัย
1.   ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้    เพือ่ นสมาชิกทุกคนในกลุม่ ความสำ�เร็จของแต่ละบุคคลคือ
อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ความสำ�เร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร  ระงับทุกข์.  2542 : 174)
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ร่วมกับวิธี และการนำ � วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ม าใช้ ร่ ว มกั บ การ
การทางประวัติศาสตร์ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 7.68 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ทำ�ให้นักเรียนได้ฝึก
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 หลังเรียนนักเรียนมีคะแนน วิเคราะห์ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น มีการ
เฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ความก้าวหน้า อภิปรายกลุม่ และช่วยพัฒนาให้นกั เรียนเป็นผูม้ เี หตุผล รูจ้ กั
คิด และสามารถทำ�งานได้อย่างมีระบบ เมือ่ มีปญ
ั หาในการ
มีคะแนนเฉลี่ย 7.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.60
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน ทำ � งานสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคได้ (เฉลิ ม                     
นิติเขตต์ปรีชา.  2545 : 117-118) จึงส่งผลให้นักเรียนมี        
การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนรู้สูงกว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้   ซงึ่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุไรวรรณ  สัจจาวรานนท์ (2552) นันทชัย  นวลสะอาด
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
      4.  พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียน ในภาพ (2554) สุรีย์วรรณ  ปะระมัสโส (2555) พบว่าการจัดการ
รวมก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16.40 คะแนน หลังเรียนมี เรียนรูเ้ ทคนิค STAD ทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย 36.70 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี           
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  
20.30 คะแนน
2.   พฤติกรรมการทำ�งานกลุม่   ของนักเรียนหลังการ
           5.   พฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม หลั ง การเรี ย นรู้              
เรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ มีลักษณะของการเรียนแบบกลุ่ม แบ่งงาน
อภิปรายผล
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ให้รับผิดชอบภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนรับผิดชอบรู้จัก
อาณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดย หน้าทีข่ องตนเอง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันทำ�งาน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันเพือ่ แลกเปลีย่ นความ
ทางประวัตศิ าสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน คิดเห็น ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เพราะ
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ นักเรียนมีเป้าหมายร่วมกัน  ท�ำ ให้เกิดการช่วยเหลือกันอย่าง
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD         เต็มกำ�ลังความสามารถ ทำ�ให้เพื่อนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ท่ี
ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ เน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้
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ดีต่อกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2552 :
100) จึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มสูงขึ้น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอุ ไ รวรรณ สั จ จาวรานนท์
(2552) และสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2555) ที่พบว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ทำ�ให้พฤติกรรม
การทำ�งานกลุม่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05  อาจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มี
การแบ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม คละความสามารถ คื อ            
เก่ง ปานกลาง อ่อน  ทำ�ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากขึ้น และมีการรับ
ฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำ�ให้งานที่ได้รับมอบ
หมายสำ�เร็จได้ด้วยดี

ข้อเสนอแนะ				

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
       
1.1   จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน และพฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD       
ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ผ ล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือกันในกลุ่ม มีความสุขและ
สนุกกับการเรียนมากขึ้น จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นอื่นๆ
       
1.2   การจัด กิจกรรมการเรีย นรู้แบบร่วมมื อ
เทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในชั่วโมง
แรกค่อนข้างใช้เวลามาก เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปกติสว่ นใหญ่จะเป็นการทำ�งานเดีย่ ว นักเรียน
จึงไม่คุ้นเคยกับการทำ�งานกลุ่ม   นักเรียนเก่งยังไม่ยอมรับ
ความสามารถของนักเรียนอ่อน ไม่เต็มใจที่จะอยู่กลุ่มด้วย
และนักเรียนอ่อนจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่กลุ่ม
กับนักเรียนเก่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการทำ�งานกลุม่ ดังนัน้
ครูควรมีแผนปฐมนิเทศ และมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นทุกคนภายในกลุม่ และบอกความสำ�คัญ
ของการทำ�งานกลุ่ม
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
        
2.1   ควรศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค  STAD ร่วมกับวิธกี าร
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ระดับชั้นอื่น ๆ
       
2.2   ควรทำ�การศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์             
ทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรอืน่ ๆ เช่น เจตคติตอ่ การเรียน แรงจูงใจใน
การเรียน ความคงทนในการเรียน ความพึงพอใจต่อการ
เรียน เป็นต้น
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