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ผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

Effects of Using STAD Cooperative Learning Activities on Reading Skills of Students of 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok. 
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บทคัดย่อ 

 
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จ านวน 7 แผน รวม 21 ช่ัวโมง 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนในการท าแบบทดสอบของนักศึกษาที่ได้รับการสอน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    
 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to study the effects of STAD cooperative learning activities on reading skills of students 
of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The samples of this study was 22 students who enrolled in English 
Reading course in the first semester of 2017 academic year selected by simple random sampling. The instruments used were 
7 STAD lesson plans (totally 21 teaching hours). The instrument used in data gathering was 30 items English reading skills 
with tests. The data statistically analyzed by mean, standard deviation, percentage and t-test for dependent samples. 
The result revealed that the posttest scores were significant higher than the pretest scores at .05 level. 
 
Keywords: Cooperative learning, STAD technique, English reading skill 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ เป็นภาษาสากล ที่มีผู้ ใช้กัน 
จ านวนมากและมีประชากรหลายๆประเทศเรียนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาแรกหรือภาษาที่สองเพื่อให้ เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ประเทศต่างๆ จึงจัดให้มีการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล 
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จึงส่งผลกระทบระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
3 ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
การติดต่อสื่อสารจึงจ าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ 
ในการสื่อสาร ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชนชาติไทยและชนชาติอื่น ท าให้สามารถสร้างความเข้าใจและปฏิบัติ
ตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กรมวิชาการ , 2545) 
ซึ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลที่ผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก
ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในโลก รวมทั้งในปัจจุบัน
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ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยุคข้อมูล 
ข่าวสาร (Information Age) ที่ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก 
ซึ่งการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการจากประเทศต่างๆ นั้น 
จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในการสื่อสาร เมื่อพิจารณาถึงการใช้
ความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษใน 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การอ่านเป็นสิ่งส าคัญในการแสวงหาความรู้ 
ดังนั้น ทักษะการการอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษา การอ่านมีความจ าเป็นและ 
ส าคัญมากส าหรับการค้นคว้าทางวิชาการ งานอาชีพและการพัฒนา
ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพราะความรู้ต่างๆ ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่
ซึ่งสอดคล้องกับอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547, หน้า 1) ที่ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่านในระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้ เรียนจะต้องใช้
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่ งส่วนมากจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาจึงต้องมีความรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ  
 จากปัญหาดังกล่าว ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเป็นปัญหาที่สมควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อย่างเร่งด่วน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษพบว่ามีวิธีการสอนอ่านอยู่หลายวิธี
ด้ วยกัน ผู้ สอนควรเลื อกกิจกรรมในการเรียนการสอนเด็ ก 
ในระดับช้ันเดียวกัน แต่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็น 
ผลดีเมื่อมีการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน 
ได้เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล หรืออาจจะให้นักเรียน 
ที่มีความสามารถสูงกว่า ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนที่มีความสามารถ
ต่ ากว่า ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนที่มีความสามารถต่ า เข้าใจเนื้อหา 
ดีขึ้นได้ ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันนั้น ท าให้สามารถใช้ภาษาที่สื่อกัน 
เข้าใจได้ง่ายกว่าและกล้าในการที่จะซักถามข้อสงสัย เกษมศรี 
ศุภสรณาคม (2546 หน้า 6) การน าหลักการสอนแบบร่วมมือ 
(cooperative Learning) มาใช้ ในการสอนอ่านในช้ันเรี ยนนั้ น 
เป็นหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นวิธีที่ เน้นผู้ เรียน 
เป็นศูนย์กลางซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและสนุกกับการเรียน 
เป็นวิธีเรียนที่ใช้เทคนิควิธีที่มีความหลากหลายในการส่งเสริม 
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี (Slavin, 1995, pp. 2-3) ช่วยพัฒนา
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนได้หลายประการ เช่น ความสามารถ 
ที่จะเรียนรู้ในวิธีการแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามหน้าที่  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ร่วมกันคิด 
และท า เพราะการให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นกลุ่ม 
เป็นยุทธวิธีหนึ่งของการพัฒนาองค์ประกอบทางสติปัญญา การเรียน
การสอนแบบร่วมมือเป็นการกระตุ้น ทั้งทักษะด้านสติปัญญาและ
สังคมของผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มรู้ซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความมั่นใจ 
ในตนเอง ความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่ดี ในหมู่ เพื่อนและ 

การเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นวิธีที่ จะเพิ่มความส าเร็จ 
ในด้านการเรียน และการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ          
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการสอนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการสอน 
ที่มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น 1) วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
คละผลสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions: STAD) 
2) การเรียนแบบร่วมมือแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 
(Team – Games – Tournament: TGT) 3) วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
แบบต่อบทเรียน (Jigsaw II) 4) การเรียนแบบร่วมมือแบบการสอน
เป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล (Team Accelerated Interaction: TAI) 
และ 5) การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการอ่านและการเขียน 
(Cooperative Integrated Reading and Composition: CIRC) 
และได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  STAD (Student – Teams 
Achievement Divisions) ตามแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1989, 
p. 87) เป็นการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย 
เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผู้ เรียนลงมือท ากิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถจากแบบฝึกหัดหรือ 
กิจกรรมที่ผู้สอนเตรียมให้ และเน้นส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม 
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน 
เป็นวิธีการท างานร่วมกัน ซึ่ งจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท าให้ 
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และเกิดความคงทน 
ในการเรียนรู้ได้ โดยเทคนิคดังกล่าวนี้ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน
ยอมรับแพร่หลายในวงการศึกษาว่าเป็นแนวคิดที่สามารถน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ดีขึ้นจริง  
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ต ะ วั น อ อ ก 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา ประชาชน 
และบุคคลต่างๆ ได้ เข้ารับการศึกษา ซึ่งนับได้ว่านักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ใช้หลักความแตกต่างกันของสมาชิก
ในกลุ่ม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ซึ่ งกันและกัน รวมทั้ งทางมหาวิทยาลัยได้ ให้ความส าคัญ 
ในการเรียน และการสอนภาษาอังกฤษซึ่งระบุให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร 
ของภาษาอังกฤษพบว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้ 
ในการเรียนการสอนมากที่สุด จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษในลักษณะ
คล้ายคลึงกับปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ ทักษะการอ่านยังอยู่ในระดับต่ า นักศึกษา 
ควรได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
แล้วมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 กลุ่ม 
รวม 177 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการคัดเลือกโดยวิธี 
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการ 
จับฉลาก ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากาอ่าน
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเรียนที่  5 
จ านวน 22 คน 
 2. ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมายของการอ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 นักการศึกษาและผู้เ ช่ียวชาญทางด้านการอ่านได้ 
ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้หลายความคิดด้วยกัน
ดังต่อไปนี้  
 Pearson (2009, p. 3-18) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ยุคแรก
ก่อนปี ค.ศ. 1975 การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเนื้อหา 
บทความ และภาระงานต่างๆ ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
แต่ละคนเกิดความเข้าใจในการอ่าน ยุคที่สองปี ค.ศ. 1975-1990 
การสอนอ่านได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยา การสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจเน้นไปท่ีกระบวนการในการอ่าน ประสบการณ์เดิมและ 
คอกนิชัน และยุคสุดท้ายปี ค.ศ. 1990 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
เปลี่ยนไปสู่การเข้าใจบริบทในการอ่าน (contextualizing 
reading)  
 Nunan (2003, p. 68) กล่ า ว ไ ว้ ส รุ ป ได้ ว่ า  กา รอ่ า น 
เป็ นกระบวนการที่คล่องแคล่วของผู้ อ่ านในการรวมข้อมูล 
จากบทความและประสบการณ์ความรู้ ของตนในการสร้ าง 

 
ความหมาย เป้าหมายของการอ่านคือความเข้าใจ และการรวมตัว
บทความ (Text) ตัวผู้อ่าน (Reader) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
กลวิธี (Strategies) ท าให้ความหมายของการอ่านเกิดขึ้น 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นการ
สื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน โดยอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน ตัวบทอ่าน และบริบทในการอ่าน 
โดยผู้อ่านใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ด้านค า ประโยคและ
โครงสร้างในการท าความเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่าน  
 2. ระดับของความเข้าใจในการอ่าน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับความเข้าใจจากนักการศึกษา
หลายท่านซึ่งได้แบ่งระดับของความเข้าใจ ไว้ดังน้ี 
  Raygor, Alton & Raygor, Robin D. (1985) ได้แบ่ง
ระดับความสามารถในการอ่านเป็น 3 ระดับดังนี้ 1) ความเข้าใจ 
ในระดับตัวอักษร (Literal comprehension) คือ ความสามารถ 
ในการเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวน และความคิดของผู้เขียน
ตามตัวอักษรที่ปรากฏ 2) ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretative 
Comprehension) คือ ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ 
ของเนื้อความในบทอ่าน สามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับ
ประสบการณ์ส่วนตัว เข้าใจล าดับของเหตุการณ์ต่างๆ มองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และสามารถตีข้อความทั่วๆ ไปได้ 
3) ความเข้าใจระดับการประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) 
คือ ความสามารถในการประเมินแนวคิดของผู้เขียน และสามารถ 
น าแนวคิดนั้นไปสัมพันธ์กับความรู้ เดิมของตนเองและน าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ 
 Lapp & Flood (1986, p. 136) แบ่ ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ 
ในการอ่านเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับตรงตามตัวอักษร (Literal 
Comprehension) คือ ผู้ อ่ านเข้า ใจข้อความ ในเรื่ องที่อ่ าน 
อย่ า งตรงไปตรงมา  2) ระดับตี ความอ้า งอิ ง  ( Inferential 
Comprehension) คือ ผู้อ่านเข้าใจข้อความในเรื่องที่อ่านและ
สามารถน าข้อมูลจากการอ่านมาพิจารณาตัดสินข้อความที่แสดง
โดยนัย 3) ระดับวิจารณ์ (Critical Comprehension) คือ ผู้อ่าน
ใช้ความคิด ประสบการณ์ของตนเองและความเข้าใจในระดับ 
ตรงตามตัวอักษร ระดับตีความ และอ้างสรุปมาช่วยในการตัดสิน
และประเมินข้อความที่อ่าน 
 Nuttall (1996) ได้แบ่งระดับความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 1) ความเข้าใจระดับตัวอักษร 
(Literal Comprehension) คือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ระบุชัดเจน
ในบทอ่าน  2) ความเข้าจะดับตีความซ้ า  (Reorganizing or 
Reinterpretation) คื อ ความสามารถในการตี ความข้ อมู ล 
ในบทอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของบทอ่าน
รวมกัน ไม่ใช่เพียงจากประโยคใดประโยคหนึ่ง 3) ความเข้าใจ 
ระดับอ้างอิง (Inference) คือ ความสามารถในการระบุสิ่งที่ไม่ได้
กล่าวไว้โดยตรงในบทอ่าน ซึ่งจะมีความคล้ายกับประเภทที่สอง 
แต่มีความซับซ้อนมากกว่า 4) ความเข้าใจระดับประเมินค่ า 
(Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินบทอ่านว่าผู้ เขียน
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พยายามจะสื่อสารอะไร และท าได้ดี เพียงใด 5) ความเข้าใจ 
ระดั บการตอบสนองส่ วนบุ คคล (Personal Response) คื อ 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่อสิ่งที่อ่าน 
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเข้าใจบทอ่านกับความคิด 
ของผู้อ่าน   
 สรุปได้ ว่ าระดับความสามารถในการอ่านมีอยู่ 
หลายระดับด้วยกับตั้ งแต่ระดับความเข้าใจขั้นพื้นฐาน คือ 
ระดับตัวอักษร ระดับความเข้าใจขั้นปานกลาง คือ ระดับ 
การตีความและอ้างอิง และสุดท้ายระดับความเข้าใจขั้นสูง คือ 
ระดับการประยุกต์ใช้ การประเมินค่า และการตอบสนอง 
ส่วนบุคคล     
 3. หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การวิจัยทางด้านจิตวิทยาทางสังคม (Social Psychology) 
เริ่ มศึกษาการเรียนการสอนแบบร่วมมือในช่วงปี ค.ศ.  1920 
แต่กระนั้นการใช้การเรียนการสอนแบบการร่วมมือเริ่มขึ้นในปี 
ค.ศ. 1970 และได้รับความนิยมในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย
ไปทั่วโลกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน โดยมีวิธีการเรียนการสอน 
ตามแนวคิด Slavin (1995, pp. 4-13) 
 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือได้รับการพัฒนาขึ้น 
ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์  ( Johns Hopkins University) 
โดยมีรูปแบบในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1) วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
แบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (Student Teams Achievement 
Divisions: STAD) 2) การเรี ยนแบบร่ วมมื อแบบการแข่ งขั น 
ระหว่ างกลุ่ มด้ วยเกม (Team – Games – Tournament: TGT) 
3) วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบต่อบทเรียน (Jigsaw II) 4) การเรียน
แบบร่วมมือแบบการสอนเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล (Team 
Accelerated Interaction, TAI) 5) การเรี ยนแบบร่ วมมื อแบบ 
บู รณาการการอ่ านและการเขี ยน (Cooperative Integrated 
Reading and Composition : CIRC) 6) เทคนิคการตรวจสอบ 
เป็นกลุ่ม (Group Investigation) 
        4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้มี 
ผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
 ธี ระพงษ์  ฤทธิ์ทอง (2545 , หน้ า 170) กล่ าวว่ า 
การจัดการเรียนรู้แบบ เทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรม 
การเรียนแบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง Slavin แห่งมหาวิทยาลัย 
จอห์น ฮ็อพกินส์  (John Hopkins) เป็นผู้พัฒนาขึ้น เป็นเทคนิค 
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสอนเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจ 
อาจใช้หนังสือหรือใบความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ภาไฉน เข็มเพ็ชร (2547 , หน้า 10) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้น 
โดยสลาวิน (Slavin) เป็นการเรียนแบบนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อน โดยมีความหมายจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีว่า 
 S - Student หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่ งอยู่ รวมกันในห้องเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

 T - Team หมายถึง กลุ ่มผู ้เ ร ียนที ่ม ีสชิกที ่คละ
ความสามารถทางการเร ียน ผู ้ที ่ม ีความรู ้จะต ้องอธิบาย  
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ียังไม่เข้าใจ 
 A - Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุ่ม จะได้ดูจากการประเมินตามสภาพของสมาชิกในกลุ่ม 
และแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้น 
 D - Division หมายถึ ง  การแบ่งผู้ เ รียนออกเป็น 
กลุ่มเล็กๆ ประมาณ กลุ่มละ 4-5 คน ดยมีอัตราส่วนระหว่าง
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น 1 : 2 : 1 
 แคทรียา ใจมูล (2550, หน้า 14) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนที่จัดให้ 
ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันนะดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คือ ระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง 2 คน และระดับอ่อน 1 คน  
จุดประสงค์หลัก คือ ช่วยให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เป็นการเรียนที่จัดขึ้นให้ผู้ เรียนที่ได้แบ่งกลุ่ม 
คละความสามารถกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ได้ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีผลคะแนนจากการทดสอบหลังการเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของสมาชิก 
แต่ละคนมาเป็นคะแนนของกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน 
แล้วเกิดคะแนนพัฒนาการเพื่อตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้การท างานที่ เป็นทีม จนสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
 ผุสดี ขันผนึก (2555) พัฒนากิจกรรมการอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ 
ในการวิจัยคือ นักเรียนจ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เน้นด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 แผน ผลการวิจัยพบว่า มีจ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 82.14 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 76.78 ของคะแนนเต็ม เมื่อน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทั้งคะแนนและจ านวนนักเรียน 
 วัชรีพร สุทธิกรมล (2559) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams – 
Achievement Divisions) เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
มีจ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัด 
การเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
รวม 5 แผน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
และนักศึกษามีความพิงพอใจในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง 
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 Meekins (1987) ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียน
เป็นทีมแบบ STAD ที่มีต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการยอมรับ
ทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้าน
การเรียนรู้ โดยศึกษาจากนักเรียนเกรด 5 จ านวน 55 คน ใช้เวลา 
ในการศึกษา 18 วัน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มความก้าวหน้าทางวิชาการ
มากกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 McColumn (1988) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น 
และสถิติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือ (STAD) และได้ รับการสอนแบบปกติ 
โดยศึกษากับนักเรียนจ านวน 50 คนใช้เวลาในการศึกษา 3 สัปดาห์ 
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 จากการศึกษาสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปได้ว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิ ค  STAD ข่ วยพัฒนาทั กษะการอ่ านของผู้ เ รี ยน ไ ด้ 
เพราะกิจกรรมในการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสามัคคี ให้ค าปรึกษา 
แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันในขณะท างาน จึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการสอน
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย 
คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก 
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 กลุ่ม รวม 177 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้จากการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) โดยการจับฉลาก ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเรียนที่  5 จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย ได่แก่ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ  
2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งก าหนดให้
จัดการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จ านวน 7 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 21 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละ 
และค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ขั้นตอนการวิจัย 
 2.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน 
ด้านการจับใจความส าคัญ การบอกรายละเอียดของเรื่อง 

การอนุมานความ และการระบุค าสรรพนามอ้างอิง แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 36 ข้อ คัดเลือกไปใช้จริง จ านวน 30 ข้อ  
 2.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD จ านวน 7 แผน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท า ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรม
การการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) ศึกษาคุณภาพผู้ เรียน ขอบข่าย 
การประเมินความสามารถในการอ่าน 5) ผู้วิจัยสร้างแผนการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้วน ามาปรับแก้ไข 
 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน 
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญและน ามาปรับเนื้อหา หาค่าความยากง่าย 
ได้ค่าความยากง่ายอยู่ที่ระหว่าง 0.57– 0.97 ค่าอ านาจจ าแนก 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27-0.87 และค่าความเช่ือมั่น 
ผลการตรวจสอบพบว่าแบบทดสอบที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีค่า 
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.62  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) โดยด าเนินการทดลองตามแบบแผน แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest 
Design) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
การอ่านภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน 
โดยมีกระบวนการดังนี ้
 3.1 ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาก่อนทดลองด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถก่อนเรียน 
 3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ที่จัดท าไว ้ 
 3.3 ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาหลังทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน 
 3.4 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ค่าร้อยละของคะแนนในการท าแบบทดสอบของนักศึกษา
ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD โดยผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่จัดท าไว้มอบให้นักศึกษา
ท าหลังจากนั้น ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ 
หาค่าร้อยละ ผลปรากฏดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าร้อยละของคะแนนในการท าแบบทดสอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก่อนและหลัง
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD 

 
 คะแนน 

ก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ผลตา่ง 
ของคะแนน 

คะแนนรวม 193 537 344 
คะแนนเฉลีย่ 8.77 24.41 15.64 
ค่าร้อยละ 29.23 81.37 52.14 

 
 จากตาราง 1  พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท า
แบบทดสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ก่อนได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เท่ากับ 8.77 ค่าร้อยละของคะแนนเท่ากับ 29.23 
และในส่วนของคะแนนในการท าแบบทดสอบหลังรับการสอน 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เท่ากับ 24.41 
ค่าร้อยละของคะแนนเท่ากับ 81.34 เมื่อน าค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
ของคะแนนในการท าแบบทดสอบของนักศึกษาระหว่างก่อนได้รับ
การสอนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมีความแตกต่างกัน 
เท่ากับ 15.64 ค่าร้อยละมีความแตกต่างกันเท่ากับ 52.14 
 สรุปได้ว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนในการท าแบบทดสอบ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออกก่อนได้รับ
การสอนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ได้ว่า หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสามารถท าคะแนนในแบบทดสอบได้สูงขึ้น 
 2. การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการท า
แบบทดสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD มีผลปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท า

แบบทดสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  

 
ผลสัมฤทธ์ิ 
ในการท า

แบบทดสอบ 
n คะแนน

เต็ม x  SD t 𝑑𝑑𝑑𝑑 p-
value 

ก่อนการ
ทดลอง 

22 30 8.77 3.89 

14.723* 21 0.000 หลังการ
ทดลอง 

22 30 24.41 2.68 

* มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05   

        จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท าแบบทดสอบ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก่อนได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
เท่ากับ 8.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.89 ส่วนค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนในการท าแบบทดสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เท่ากับ 24.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.68 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังได้รับการสอนสูงกว่า 
ก่อนได้ รั บการสอนโดยใช้กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ 
เทคนิค STAD 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่าภายหลังจาก 
ที่นักศึกษาได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ท าให้นั กศึกษาสามารถท าคะแนนในการท า
แบบทดสอบได้สูงขึ้น เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
ด้วย t-test พบว่าค่ า t เท่ ากับ 14.723 มี ความแตกต่ างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถท าแบบทดสอบได้คะแนนสูงขึ้น 
 
สรุปการวิจัย 
 หลังจากการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ครบทั้ง 7 แผน รวม 21 ช่ัวโมง นักศึกษามีทักษะ 
ในการอ่ านภาษาอั งกฤษสู ง ข้ึ นโดยพิ จารณาจากคะแนน 
จากแบบทดสอบในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ ท าให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น และอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
สูงกว่าทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนได้รับการสอน โดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ทั้งนี ้เป็นผลมา
จากการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ซึ่งท าให้นักศึกษาได้ร่วมกันท ากิจกรรม ช่วยกันคิดแก้ไข
ปัญหา และสังเกตเห็นได้มีมีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม โดยนักศึกษา
เก่งอธิบายให้นักศึกษาอ่อน และท าให้เกิดความมั่นใจในการท า
กิจกรรมและท าแบบทดสอบ ท าให้นักศึกษาท าคะแนนได้สูงขึ้น 
สอดคล้องกับ ปราณี แพรอัตร์ (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้
แบบนี้นักเรียนได้เห็นความสามารถของเพื่อนในกลุ่มโดยเฉพาะ
นักเรียนอ่อนแต่มีความสามารถและช่วยให้กลุ่มได้รับชัยชนะจึงส่งผล
ให้นักเรียนอ่อนมีก าลังใจในการเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้
เรียนรู้เป็นกลุ่มและได้ท างานร่วมกัน 
 ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากการประเมินพฤติกรรมการร่วมมือกันท างานกลุ่มของนักศึกษา 
โดยการสังเกต พบว่า มีการช่วยเหลือกัน มีการกระตุ้นให้เพื่อน 
ในกลุ่มทุกคนร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ 
เรืองไร พรหมบุตร (2550) ที่กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบ 
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียน 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบการสอน 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ท างานเป็นทีมและความส าเร็จของทีมนั้นได้มาจากสมาชิกทุกคน 
ที่อยู่ ในทีม เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมของกลุ่ ม 
และจุรีภรณ์ มะเลโลหิต (2559) ที่ เปรียบเทียบความสามารถ 
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนิสิต ก่อนและหลังได้รับการสอน
โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิและศึกษาทัศนคติของนิสิต 
ที่มีต่อเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ของนิสิต ระดับปริญญาตรีที่ เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีความ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทัศนคติของนิสิตที่มีต่อเทคนิคการสอน 
แบบการสอนโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ช้ีให้เห็นว่า 
มีทัศนคติทางบวก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ 
(2559)  ที่ ศึ กษาเปรี ยบเที ยบการเรี ยนแบบร่ วมมื อโดยใ ช้ 
เทคนิค STAD ระหว่างห้องเรียนเสมือนแบบปกติกับห้องเรียนเสมือน
ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียน
ที่ เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD บนห้องเรียนเสมือน 
ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD บนห้องเรียน
เสมือนแบบปกติ พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD บนห้องเรียนเสมือนแบบปกติกับผู้เรียนที่เรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD บนห้องเรียนเสมือนท่ีมีการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียนไม่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ 
ของทั้งสองกลุ่มได้เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทห้องประชุม 
แบบเห็นหน้า ห้องสนทนา การส่งข้อความ และกระดานสนทนา
ตามล าดับ และผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
ที่ เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD บนห้องเรียนเสมือน 
แบบปกติกับผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันที่เรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค บนห้องเรียนเสมือนที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้นเหมือนกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน าการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 
 2. ควรน าการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ไปประยุกต์ใช้กับทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด หรือการเขียน 

 3. ควรท าวิจัยโดยน าการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคอื่นๆ 
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