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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม ที่เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD 2) เพื่อศึกษาระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้
รู ปแบบการวิจยั แบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre- experimental Design) เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้การทดลอง
หนึ่ งครั้ง (One – Shot Case Study) เครื่ องมือที่ใช้ในศึกษาคือ 1)แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD จานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง 2)แบบประเมิ นทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และ 3)แบบวัดการเห็ นคุณค่าในตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมิ นทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72.20 และมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 2)
ผูเ้ รี ยนมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ABSTRACT
The purposes of the present research were 1) to study grade 9 students’ English speaking ability using
Cooperative Learning’s STAD technique and 2) to study the students’ self-esteem using Cooperative Learning’s STAD
technique. The target group consisted of 30 Grade 9 students who enrolled in an English course in the first semester
of the academic year 2018 at Weangyaiwitthayakhom School, Secondary Educational Service Area Office 25. The
research design was the One - Shot Case Study research. The instruments used in the study included 1) 6 English
lesson plans based on Cooperative Learning’s STAD technique 2) The English speaking test and 3) the self-esteem test
20 items. The findings were 1) The students made a mean score of 72.20 % on English Speaking Ability and 25 students
(83.33%) passed the criterion of 70% which were higher than the prescribed criterion. 2) Students had self-esteem at
the “high” level on average.
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บทนา
กระทรวงศึกษาธิ การตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ จึงกาหนดไว้ใน
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ให้ มี ก ารเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ข้ นั พื้นฐานซึ่ งผูเ้ รี ยนทุกคนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับในห้องเรี ยนไปใช้ในการสื่ อสารได้จริ งในชีวิตประจาวัน แสวงหาความรู ้
ประกอบอาชีพและ ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิ การ 2551) ทั้งนี้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารนั้น
ทักษะการพูดนับว่าเป็ นทักษะที่ มีความจาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นทักษะเบื้องต้นที่ตอ้ งใช้ในการสื่ อสาร สกอตต์
(Scott, 1981) ได้ให้ความคิดเห็นว่า ทักษะการพูดเป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นมาก เพราะหากผูพ้ ูดมีทกั ษะการพูดที่ดี
ย่อมส่ งผลต่อการมีทกั ษะการฟังที่ดีเช่นกัน กุณฑลีย ์ ไวทยวณิ ช (2545) กล่าวว่า ทักษะการพูดเป็ นทักษะการสื่ อสารที่
สาคัญที่สุดในบรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูดเป็ นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ดู มีความรู ้ทางภาษาเป็ นอย่างดี
ปั จ จุ บัน ในการเรี ย นการสอนเพื่ อพัฒนาความสามารถในการพูดเพื่ อการสื่ อสารไม่ ประสบ ความส าเร็ จ
เท่าที่ ควร เด็กไทยเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาหลายปี แต่ยงั ไม่สามารถนาภาษาอังกฤษ ไปใช้ตามสถานการณ์จริ งได้
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2552) จากรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพของโรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม อาเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น ปี การศึ กษา 2560 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 67.10 เมื่อ
พิจารณาเป็ นทักษะ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน พบว่า ปี การศึ กษา 2560 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 48.90,
44.96, 67.06, 66.24 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทักษะการพูดเป็ นทักษะที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่าที่สุด (รายงานผลการ
ประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย นแวงใหญ่ วิท ยาคม ปี การศึ กษา 2560) และในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั พบว่าผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ดา้ นการทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่าเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กและทดสอบทักษะการพูดโดยการจับคู่เป็ นส่ วนมาก ทั้งนี้ ในการจับคู่
ฝึ กทักษะการพูด ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนในระดับเดี ยวกันมักจะจับคู่ฝึกสนทนาร่ วมกัน ไม่มีการช่วยเหลือกันระหว่าง
ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนเก่ งกับผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนอ่อน ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนอ่อนจึ งไม่ฝึกปฏิ บตั ิ และไม่เข้ารั บการทดสอบทักษะการพูด
เนื่องจากขาดความมัน่ ใจ ซึ่งส่งผลให้ผลการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดไม่ประสบผลสาเร็ จ
เท่าที่ควร
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ น่าสนใจนามาใช้ในการแก้ปัญหาอี กแนวทางหนึ่ งคือการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนและมีความรับผิดชอบร่ วมกัน
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ดีข้ ึน (Ghaith, 2003) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) ด้วยเทคนิค STAD (การแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
รายบุคคล (Individualize Instruction) ผูเ้ รี ยนจะถูกจัดกลุ่มให้คละกันตามความสามารถทางการเรี ยนกลุ่มละ 4 -5 คน ใน
แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ มีผลการเรี ยนระดับ สู ง ปานกลาง และต่า มาเรี ยนรู ้ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่
ผูส้ อนนามาเสนอ จนเข้าใจ มีการสอนและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ภายในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนที่เก่งต้องช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่า
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สมาชิกกลุ่มทุกคนเพื่อทาแบบทดสอบต่อไป
จากความสาคัญและสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นความสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD จึงได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนสามารถ
นาความรู ้ เกี่ ยวกับ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอัง กฤษและเห็ นคุ ณค่ าในตนเองไปประยุกต์ใ ช้ในชี วิตประจ าวัน
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ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเติบโตขี้นอย่างมีคุณภาพ กระตื อรื อร้นศึ กษาหาความรู ้ รู ้ จักการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นอย่างมี ความสุ ข
ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความสุขในการที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
วิธีการวิจยั
1. รู ปแบบการวิจยั
วิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั แบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre- experimental Design) เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี
โดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One – Shot Case Study)
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
แวงใหญ่วิทยาคม ตาบลแวงใหญ่ อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 25 จานวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ด้ วยเทคนิค STAD แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 3 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ หน่ วยที่ 1 เรื่ อง How Often Do You Practice?
จานวน 2 แผน หน่วยที่ 2 เรื่ อง Why? Just Because…….. จานวน 2 แผน และหน่วยที่ 3 เรื่ อง What Do We Need ?
จานวน 2 แผน รวมแผนการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดจานวน 6 แผน 12 ชัว่ โมง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน พร้อมทั้งพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล และสื่ อการเรี ยนรู ้ โดยในการประเมินใช้เกณฑ์การประเมินของ Likert เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
เหมาะสมน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่ า แผนการจั ด การเรี ยนรู ้ มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.67)
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 แบบประเมิ น ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษ แบบประเมิ น ทัก ษะการพู ด ภาษาอัง กฤษเป็ น
แบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน โดยครู จะสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน และ ผูเ้ รี ยนพูดสนทนาเป็ นคู่
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ ทาการทดสอบหลังการทดลองเสร็ จสิ้ น โดยแบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
เป็ นการสัมภาษณ์ตามสถานการณ์ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ 25 คะแนน ตอนที่ 2 เป็ น
การแสดงบทบาทสมมติระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันตามสถานการณ์ที่กาหนด จานวน 1 ข้อ 25 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้
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คะแนนตามแนวคิ ด ของ Harris และ David P (1996) ประกอบด้ว ย 5 ด้า น คื อ ความถู ก ต้อ งในการออกเสี ย ง
(Pronunciation) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) ความสามารถในการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจในสิ่ งที่ตนเองพูด
(Comprehension) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) และด้านคาศัพท์ (Vocabulary) ตรวจสอบพิจารณาความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาด้วยการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ซ่ ึงประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.50 – 1.00 ไปจัดทาแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษและนาไปทดลองใช้
กับผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยให้ผูเ้ รี ยนรับการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษและมีผวู ้ ิจยั และผูช้ ่วยงานวิจยั
ประเมินให้คะแนน นาคะแนนที่ได้จากผูป้ ระเมินทั้งสองคนมาวิเคราะห์หาความเที่ ยงระหว่างผูป้ ระเมิน (Inter- rater
Reliability) โดยใช้สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนจากการประเมินคนที่ 1 และคนที่ 2 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูป้ ระเมินคนที่ 1 และผูป้ ระเมินคนที่ 2 อยูใ่ นระดับสูงมาก ที่ 0.897
3.2.2 แบบวัดการเห็นคุณค่ าในตนเอง แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นแบบวัดประเมินคุณค่าใน
ตนเองตามความรู ้สึกและทัศนคติที่มีต่อตนเองในด้านความสาเร็ จและความสามารถของตนเอง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และการยอมรับจากสังคมจากการเรี ยนภาษาอังกฤษ จานวน 20 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดของ Heaterton
& Polivy (1991) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และนาข้อคาถามวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 มาสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองและ
นาไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ซึ่งผลการผล
การวิเคราะห์พบว่าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีค่าความเชื่อมัน่ 0.94
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD
4.2 จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นจานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตามตารางเรี ยนของโรงเรี ยนแวงใหญ่วทิ ยาคม ระหว่างเดือน สิ งหาคม
2561 ถึง เดือน กันยายน 2561
4.3 ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองหลังเรี ยน
4.4 ผูว้ ิจยั นาผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง มาวิเคราะห์
ทางสถิติและสรุ ปผล
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
5.1 วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบประเมิ นทักษะการพูดภาษาอัง กฤษหลังเรี ยนโดยใช้ส ถิ ติ คื อ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ แล้วนาคะแนนไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ ให้ผูเ้ รี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มีผล
ประเมินด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
5.2 วิเคราะห์แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ยและแปลผลค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน

1763

HMO35-5
6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 12 ชัว่ โมง กับผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เมื่อเสร็ จสิ้นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
จานวน
ผู้เรียน

คะแนน
เต็ม

30

50

คะแนนผู้เรียน
คะแนนเฉลีย่
คิดเป็ น
ร้ อยละ
(X )
36.10

72.20

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
3.86

ผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
จานวน
คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ
25

83.33

จากตารางที่ 1 พบว่า จากคะแนนการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนแวงใหญ่วทิ ยาคม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้เทคนิค
STAD มีคะแนนเฉลี่ย 36.10 โดยคิดเป็ นร้อยละ 72.20 และมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 จานวน 25 คน
จากผูเ้ รี ยนทั้งหมด 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้วา่ ให้ผเู ้ รี ยนจานวน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มีผล
ประเมินด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. ผลการศึกษาการเห็นคุณค่ าในตนเองของผู้เรียน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 12 ชัว่ โมง กับผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เมื่อเสร็ จสิ้นการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผูเ้ รี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ยและแปลผลค่าเฉลี่ยได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค
STAD
ข้อความ
ที่

ข้อความ

1

ฉันรู ้สึกมัน่ ใจในความสามารถด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของตนเอง
ฉันกังวลว่าจะถูกมองว่าเป็ นคนล้มเหลว
ฉันรู ้สึกพอใจเกี่ยวกับการเรี ยนภาษาอังกฤษของตนเอง
ฉันกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง
ฉันรู ้สึกว่าฉันมีปัญหาในการฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ฉันรู ้สึกว่าเพื่อนๆให้เกียรติและชื่นชมฉัน
ฉันรู ้สึกไม่พอใจกับระดับความสามารถทางสมองของตนเอง

2
3
4
5
6
7
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ระดับความคิดเห็น
SD
(X )

แปลความ

3.23

0.68

ปานกลาง

4
3.37
3.53
3.40
3.97
3.87

0.45
0.67
0.78
0.5
0.49
0.82

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค
STAD (ต่อ)
ข้อความ
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อความ
ฉันรู ้สึกไม่มนั่ ใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความฉลาดเท่าๆกับเพื่อนร่ วมห้องคนอื่นๆ
ฉันรู ้สึกไม่พอใจกับสิ่ งที่ตนเองเป็ นอยู่
ฉันรู ้สึกดีกบั ตนเอง
ฉันพอใจกับการเรี ยนภาษาอังกฤษของตนเองในตอนนี้
ฉันกังวลเกี่ยวกับสิ่ งที่เพื่อนๆคิดต่อฉัน
ฉันรู ้สึกมัน่ ใจว่าสามารถเข้าใจหลักการพูดภาษาอังกฤษได้
ตอนนี้ฉนั รู ้สึกด้อยกว่าเพื่อนๆเรื่ องการเรี ยนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ
ฉันรู ้สึกเป็ นคนที่ไม่ประสบความสาเร็ จด้านการเรี ยน
ฉันกังวลเกี่ยวกับการสร้างความประทับใจแก่ผอู ้ ื่น
ตอนนี้ฉนั มีความรู ้สึกว่าฉันมีความสามารถด้านการเรี ยน
ภาษาอังกฤษน้อยกว่าเพื่อนๆ
ฉันรู ้สึกว่าฉันทางานในกลุ่มได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ฉันกังวลว่าฉันเรี ยนรู ้ได้นอ้ ยกว่าเพื่อนๆ
รวม

ระดับความคิดเห็น
SD
(X )

แปลความ

3.87
3.77
4.10
4.70
3.60
3.50
3.33
3.13

0.82
0.77
0.66
0.47
0.56
0.57
0.66
0.57

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.47
3.97
3.77

0.73
0.49
0.77

ปานกลาง
มาก
มาก

4.00
3.33
3.69

0.45
0.61
0.46

มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.46)
โดยด้านความรู ้สึกดีกบั ตนเองเป็ นรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.47) รายการที่มีค่าเฉลี่ยรวม
ในระดับมาก 3 ลาดับแรก คือ ผูเ้ รี ยนรู ้สึกพอใจกับสิ่ งที่ตนเป็ นอยู่ ( X = 4.10, S.D. = 0.66), ไม่กงั วลว่าจะถูกมองเป็ นคน
ล้มเหลว ( X = 4.00, S.D. = 0.45) และ รู ้สึกว่าตนเองสามารถทางานกลุ่มได้ดี ( X = 4.00, S.D. = 0.45) รายการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนรู ้สึกด้อยกว่าเพื่อนๆเรื่ องการเรี ยนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ( X = 3.13, S.D. = 0.57)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD และทาการประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษกับผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินพบว่าผูเ้ รี ยน มีคะแนนเฉลี่ย 36.10 โดยคิดเป็ นร้อยละ 72.20 ซึ่ งสู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และมีจานวนผูเ้ รี ยนที่ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ
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83.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ที่กาหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ว่าเนื่องจาก
1.1 กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มละ 4-5 คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิ กที่ มีความสามารถ
ทางการเรี ยนแตกต่างกัน คือ ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนเก่ง ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนปานกลาง และผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนอ่อน ซึ่ งในการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD นี้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนเก่งต้องช่วยเหลือ
อธิบายเนื้อหา ความรู ้ที่สมาชิกในกลุ่มที่เป็ นผูเ้ รี ยนอ่อนไม่เข้าใจ และเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มอยูใ่ นวัยเดียวกันจึงสื่ อสาร
กันได้ง่ายกว่าครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยนอ่อนก็ไม่อายในการสอบถามในสิ่ งที่ตนสงสัยกับผูเ้ รี ยนที่เก่งกว่า ทั้งนี้ เพื่อความสาเร็ จ
ของกลุ่ม และเนื่ องจากคะแนนของสมาชิ กทุ กคนในกลุ่ มมี ส่ วนในความส าเร็ จของกลุ่มจึ ง ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ยนทุ ก คน
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ผูเ้ รี ยนอ่อนจึงฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะการพูดเพื่อให้มีคะแนนการทดสอบที่ดี
และเข้ารับการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
สามารถแก้ปัญหาการไม่เข้ารับการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ได้ ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษดี ข้ ึนด้วย ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นรู ปแบบการสอนที่ สามารถพัฒนา
กิ จกรรมทางสติ ปัญญาที่ เพิ่มพูนการเรี ยนรู ้ มากกว่าการเรี ยนรู ้ รายบุ คคล (Joyce and Wiel, 1986) ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวราพร (2556) ที่ศึกษาความสามารถด้านการอ่านและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอน
โดยเทคนิคเอส ที เอ ดี พบว่าผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษเท่ากับ 20.65 คิดเป็ นร้อย
ละ 68.83 ซึ่ งสู งขึ้นหลังจากการได้รับการสอนโดยเทคนิ คเอส ที เอ ดี และผลของการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ (2557) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ เจตคติต่อวิชาเคมีของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการ
สื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5E) ร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมีของ
ผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือเทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ
ร้อยละ 70
1.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อย
โดยสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันในการฝึ กทักษะ ทบทวนความรู ้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเตรี ยมให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่ ม มี ค ะแนนทดสอบท้า ยบทเรี ย นได้ดี ทุ ก คน (Johnson, Johnson and Holubee, 1993) ดัง นั้น ผู ้เ รี ย นจึ ง ได้เ รี ย นรู ้
โครงสร้างทางภาษา และฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างดีภายในกลุ่มแล้วจึงนาทักษะที่ฝึกไปใช้ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดารัตน์ (2544) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการพูด คือ การที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
ภาษาที่ตนได้เรี ยนรู ้มา ทั้ง ด้านคาศัพท์ และหลักไวยากรณ์ และนามาใช้ในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง
และคล่องแคล่ว ผูฟ้ ังสามารถเข้าใจได้ดี มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2. ผลการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD จากการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X ) (= 3.69, S.D. = 0.46)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การเห็ นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเชื่ อมัน่ ในตนเอง คือ ความรู ้สึกดี กบั ตนเอง ( X = 4.70,
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S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านการยอมรับจากสังคม ประเด็นความพอใจในตนเอง (  = 4.10, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่
มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมกันทากิจกรรมทางการพูดภาษาอังกฤษ สามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านการพูด
และเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้ผเู ้ รี ยนกล้าเรี ยนรู ้ กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนในกลุ่มซึ่ง
อยู่ในวัยเดี ยวกัน และภาษาที่ ใช้อธิ บายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เป็ นภาษาที่ เข้าใจง่ ายและอี กอย่างเพื่ อนสามารถให้ข ้อ มู ล
ย้อนกลับได้ทนั ที นอกจากนี้ การเรี ยนด้วยวิธีน้ ีส่งเสริ มให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมกลุ่ม ที่มี
ผลต่อความสาเร็ จของกลุ่ม ทาให้สมาชิ กในกลุ่มตระหนักในหน้าที่ ของตนเอง มีความรับผิดชอบในงานเพื่อให้กลุ่มมี
คะแนนความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่ต้ งั ไว้ การทางานเป็ นกลุ่มลักษณะนี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิ กในกลุ่ม
และเห็ นคุณค่าของตนเอง (ศศิ กานต์, 2551) ซึ่ งการเห็ นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย STAD ครั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ มีแนวคิดหลัก 3 ประการดัง
Slavin (1995) กล่าวว่า
2.1 รางวัลของกลุ่ม (Team reward) ผูส้ อนต้องตั้งรางวัลเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความพยายามในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับรางวัล โดยรางวัลที่ให้ อาจจะเป็ นเกียรติบตั ร สิ่ งของ หรื อ คาชมเชยก็ได้
2.2 ความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคนในกลุ่ม (Individual accountability) ความสาเร็ จของกลุ่ม วัด
โดยการนาคะแนนทดสอบรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่มไปเฉลี่ยเป็ นคะแนนกลุ่ม ความสาเร็ จของกลุ่มจึงขึ้นอยูก่ บั การ
เรี ยนรู ้ของสมาชิกทุกคน การตั้งใจเรี ยนอย่างจริ งจังจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบได้ดี ทาให้กลุ่มบรรลุเป้ าหมาย ทาให้
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
2.3 โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทาให้กลุ่มประสบความสาเร็ จ (Equal opportunities for success) พบว่า
สอดคล้องกับทฤษฎีจูงใจ (Motivation Theory) ความสาเร็ จของกลุ่มในการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
นี้ ได้มาจากคะแนนการพัฒนาการเรี ยนของสมาชิกทุกคนทั้งที่มีความสามารถทางการเรี ยนสูง ปานกลาง และต่า ด้วยเหตุ
นี้ ความสาเร็ จของกลุ่มจึ งขึ้นอยู่กบั ความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กทุกคน ดังนั้นเมื่อกลุ่มประสบ
ความสาเร็ จจึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองของสมาชิกกลุ่มว่ามีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็ จ
นอกจากนี้ Slavin (1995) ยังกล่าวว่า เทคนิค STAD เป็ นเทคนิ คที่ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือกัน
ฝึ กฝนทักษะที่ครู สอน เพื่อ ให้กลุ่มของตนได้รับรางวัล สมาชิ กในกลุ่มต้องเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น และต้องเข้าใจใน
บทเรี ยนอย่างถ่องแท้ ทาให้เกิดความช่วยเหลือกันระหว่างผูเ้ รี ยนเก่งและผูเ้ รี ยนอ่อน คือ ผูเ้ รี ยนที่เก่งกว่าได้ช่วยอธิบายให้
ผูเ้ รี ย นที่ อ่ อ นกว่า ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นที่ อ่ อ นเกิ ด ความซาบซึ้ งใจในความช่ ว ยเหลื อ จึ ง พยายามเรี ย นให้ดี ที่ สุ ด เพื่ อ
ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม เมื่ อ มี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ดี ข้ ึ น จึ ง ก่ อ ให้เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จและเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง สอดคล้อ งกับ
ฉัตรชัย (2553) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือการเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น มีการเสริ มแรงให้
กาลังใจ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทางบวก และการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มยังเปิ ดโอกาสให้สมาชิกแก้ปัญหา
ร่ วมกัน และสามารถประสบผลสาเร็ จในการคิดแก้ปัญหา มีการร่ วมกันตั้งเป้ าหมายกลุ่มและประสบผลสาเร็ จได้รับการ
ชื่นชม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองได้
กล่ า วได้ว่า การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ด้ว ยเทคนิ ค STAD ช่ ว ยท าให้ ผู ้เ รี ย นได้พ ัฒ นาทัก ษะการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุ ข อีกทั้งมีการเสริ มแรงในทางบวก โดยการให้รางวัล หรื อ คาชมเชย เมื่อกลุ่มสามารถทา
คะแนนได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศศิกานต์ (2551) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนและมีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยน เกิด
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ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่มีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบผลสาเร็ จ และยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความ
เข้าใจในบทเรี ยนดีข้ ึนด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มีผลการ
ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 จานวน ร้อยละ 83.33 คน ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น
จึงควรมีการนาการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ไปใช้ในการเรี ยนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
1.2 จากการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD พบว่า ผูเ้ รี ยนรู ้ สึกดี ต่อตนเอง เห็ นคุ ณค่าในตนเองในระดับสู งมาก ซึ่ งเกิ ดจากการได้มีส่วนร่ วมใน
ความสาเร็ จของกลุ่ม และการได้รับบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนในการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย ดังนั้น จึงควรมีการนา
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ไปใช้ในการเรี ยนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ครู ผูส้ อนควรสร้างความตระหนักให้
ผูเ้ รี ยนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสาคัญของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
อย่างแท้จริ ง
2.2 ควรวิจยั เปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษใน
ทักษะด้านการฟัง อ่าน และ เขียน ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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