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การศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3                         
ทีเ่รียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

The Study of English Speaking Skill and Self-Esteem of Grade 9 Students through Cooperative 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  2) เพื่อศึกษาระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  อ าเภอแวงใหญ่   จงัหวดัขอนแก่น  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  ใช้
รูปแบบการวิจยัแบบยงัไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre- experimental Design) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การทดลอง
หน่ึงคร้ัง (One – Shot Case Study)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นศึกษาคือ 1)แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  จ านวน 6 แผน 12 ชั่วโมง 2)แบบประเมินทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษ และ 3)แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง   ผลการวิจัยพบว่า  1) ผูเ้รียนมีผลการประเมินทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 72.20 และมีจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  2) 
ผูเ้รียนมีระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 

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. 
 
 

ค าส าคญั:  ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

Keywords:  English Speaking Skill, Cooperative Learning, STAD Technique 
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บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ จึงก าหนดไวใ้น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานซ่ึงผูเ้รียนทุกคนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บในหอ้งเรียนไปใชใ้นการส่ือสารไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั  แสวงหาความรู้  
ประกอบอาชีพและ ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551)  ทั้งน้ีการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารนั้น
ทกัษะการพูดนับว่าเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชใ้นการส่ือสาร สกอตต ์
(Scott, 1981) ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ ทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก เพราะหากผูพู้ดมีทกัษะการพูดท่ีดี
ยอ่มส่งผลต่อการมีทกัษะการฟังท่ีดีเช่นกนั  กุณฑลีย ์ไวทยวณิช (2545) กล่าววา่ ทกัษะการพูดเป็นทกัษะการส่ือสารท่ี
ส าคญัท่ีสุดในบรรดาทกัษะทั้งหมด เพราะทกัษะการพดูเป็นทกัษะท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูพ้ดูมีความรู้ทางภาษาเป็นอยา่งดี  

ปัจจุบันในการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการพูดเพื่อการส่ือสารไม่ประสบ ความส าเร็จ
เท่าท่ีควร เด็กไทยเรียนภาษาองักฤษ เป็นเวลาหลายปี แต่ยงัไม่สามารถน าภาษาองักฤษ ไปใชต้ามสถานการณ์จริงได ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  อ าเภอแวงใหญ่  
จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 2560  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 67.10  เม่ือ
พิจารณาเป็นทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พบว่า ปี การศึกษา 2560 มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 48.90, 
44.96, 67.06, 66.24  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ทกัษะการพูดเป็นทกัษะท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่าท่ีสุด (รายงานผลการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560) และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษ ผูว้จิยัพบวา่ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิดา้นการทกัษะการพดูภาษาองักฤษต ่าเน่ืองจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกและทดสอบทกัษะการพูดโดยการจบัคู่เป็นส่วนมาก ทั้งน้ีในการจบัคู่
ฝึกทกัษะการพูด ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัเดียวกนัมกัจะจบัคู่ฝึกสนทนาร่วมกนั ไม่มีการช่วยเหลือกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งกับผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน  ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนจึงไม่ฝึกปฏิบติัและไม่เขา้รับการทดสอบทกัษะการพูด 
เน่ืองจากขาดความมัน่ใจ ซ่ึงส่งผลใหผ้ลการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะการพดูไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอีกแนวทางหน่ึงคือการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนและมีความรับผิดชอบร่วมกนั 
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน (Ghaith, 2003) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ดว้ยเทคนิค STAD (การแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  และการสอน
รายบุคคล (Individualize Instruction) ผูเ้รียนจะถูกจดักลุ่มใหค้ละกนัตามความสามารถทางการเรียนกลุ่มละ 4 -5 คน ใน
แต่ละกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีผลการเรียนระดบั สูง ปานกลาง และต ่า มาเรียนรู้ร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้เน้ือหาท่ี
ผูส้อนน ามาเสนอ จนเขา้ใจ มีการสอนและแลกเปล่ียนความรู้กนัภายในกลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเก่งตอ้งช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่
เพ่ือเตรียมความพร้อมใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนเพ่ือท าแบบทดสอบต่อไป    

จากความส าคญัและสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
STAD  จึงไดท้ าการวจิยัเร่ือง การศึกษาทกัษะการพดูภาษาองักฤษและการเห็นคุณคา่ในตนเองของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถ
น าความรู้เก่ียวกับการพฒันาทักษะการพูดภาษาองักฤษและเห็นคุณค่าในตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั                     
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ส่งผลให้ผูเ้รียนเติบโตข้ีนอย่างมีคุณภาพ กระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ รู้จักการท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข 
ตระหนกัในหนา้ท่ี  เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความสุขในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพ่ิมมากยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD   

2.  เพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD   
 
วธีิการวจิยั 

1. รูปแบบการวจิยั  
วจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยั แบบยงัไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre- experimental Design) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี

โดยใหก้ารทดลองหน่ึงคร้ัง (One – Shot Case Study) 
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั  

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน
แวงใหญ่วิทยาคม  ต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  25  จ านวน  30  คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง   

3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 เร่ือง How Often Do You Practice? 
จ านวน 2 แผน   หน่วยท่ี 2 เร่ือง Why? Just Because…….. จ านวน 2 แผน   และหน่วยท่ี 3 เร่ือง  What Do We Need ?  
จ านวน 2 แผน รวมแผนการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 6 แผน 12 ชัว่โมง ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั  สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล และส่ือการเรียนรู้ โดยในการประเมินใชเ้กณฑ์การประเมินของ Likert เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย และ 
เหมาะสมน้อยท่ีสุดซ่ึงผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                                                 

( X = 4.67) 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.2.1 แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็น

แบบทดสอบเพื่อประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียน โดยครูจะสมัภาษณ์ผูเ้รียน และ ผูเ้รียนพดูสนทนาเป็นคู่
ตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ท าการทดสอบหลงัการทดลองเสร็จส้ิน โดยแบบวดัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 
เป็นการสมัภาษณ์ตามสถานการณ์ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยค าถาม 10 ขอ้ 25 คะแนน  ตอนท่ี 2 เป็น
การแสดงบทบาทสมมติระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัตามสถานการณ์ท่ีก าหนด จ านวน 1 ขอ้ 25 คะแนน โดยใชเ้กณฑก์ารให้
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คะแนนตามแนวคิดของ Harris  และ David P (1996) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความถูกต้องในการออกเสียง 
(Pronunciation) ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) ความสามารถในการส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองพูด 
(Comprehension) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) และด้านค าศัพท์ (Vocabulary) ตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาดว้ยการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซ่ึงประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ระหวา่ง 0.50 – 1.00  ไปจดัท าแบบประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษและน าไปทดลองใช้
กบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างโดยให้ผูเ้รียนรับการประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษและมีผูว้ิจยัและผูช่้วยงานวิจยั
ประเมินให้คะแนน  น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูป้ระเมินทั้งสองคนมาวิเคราะห์หาความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมิน (Inter- rater 
Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนจากการประเมินคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ซ่ึงผลการวเิคราะห์พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนน
การประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของผูป้ระเมินคนท่ี 1 และผูป้ระเมินคนท่ี 2 อยูใ่นระดบัสูงมาก ท่ี 0.897   

3.2.2  แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นแบบวดัประเมินคุณค่าใน
ตนเองตามความรู้สึกและทศันคติท่ีมีต่อตนเองในดา้นความส าเร็จและความสามารถของตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง
และการยอมรับจากสังคมจากการเรียนภาษาองักฤษ จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบวดัท่ีปรับมาจากแบบวดัของ Heaterton 
& Polivy (1991) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบวดัการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และน าขอ้ค าถามวดัการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 มาสร้างแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองและ
น าไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ ซ่ึงผลการผล
การวเิคราะห์พบวา่แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองมีค่าความเช่ือมัน่ 0.94 
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

4.1 ปฐมนิเทศผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD  

4.2  จดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ และใช้
เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามตารางเรียนของโรงเรียนแวงใหญ่วทิยาคม ระหวา่งเดือน สิงหาคม 
2561 ถึง เดือน กนัยายน 2561 

4.3  ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษ และ แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเรียน 
4.4 ผูว้ิจยัน าผลการประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษ และแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง มาวิเคราะห์

ทางสถิติและสรุปผล 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้สถิติ คือ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ แลว้น าคะแนนไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ ให้ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 มีผล
ประเมินดา้นทกัษะการพดูภาษาองักฤษผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไป 

5.2 วเิคราะห์แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียน โดยการหาค่าเฉล่ียและแปลผลค่าเฉล่ีย 
 

ผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน  

1763



        HMO35-5 

6 แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 12 ชัว่โมง กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรม                      
การเรียนรู้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการพดู
ภาษาองักฤษ ไดผ้ลการประเมิน ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ผลการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนนผู้เรียน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์ 

คะแนนเฉลีย่ 

( X ) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คดิเป็น  
ร้อยละ 

30 50 36.10 72.20 3.86  25 83.33 
  
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ จากคะแนนการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนแวงใหญ่วทิยาคม ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค 
STAD มีคะแนนเฉล่ีย 36.10 โดยคิดเป็นร้อยละ 72.20  และมีจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 70 จ านวน 25 คน 
จากผูเ้รียนทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวว้า่ใหผู้เ้รียนจ านวน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 มีผล
ประเมินดา้นทกัษะการพดูภาษาองักฤษผา่นเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป 

2.  ผลการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD ตามแผนการจดัการเรียนรู้                     

จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 12 ชัว่โมง กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน เม่ือเสร็จส้ินการ                                  
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวดัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนโดยใชแ้บบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผูเ้รียน โดยการหาค่าเฉล่ียและแปลผลค่าเฉล่ียไดผ้ลการประเมิน ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  

STAD 
 
ขอ้ความ 

ท่ี 
ขอ้ความ ระดบัความคิดเห็น แปลความ 

( X ) SD 

1 ฉนัรู้สึกมัน่ใจในความสามารถดา้นการเรียนภาษาองักฤษ
ของตนเอง 

3.23 0.68 ปานกลาง 

2 ฉนักงัวลวา่จะถูกมองวา่เป็นคนลม้เหลว 4 0.45 มาก 
3 ฉนัรู้สึกพอใจเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษของตนเอง 3.37 0.67 ปานกลาง 
4 ฉนักงัวลเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง 3.53 0.78 มาก 
5 ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีปัญหาในการฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 3.40 0.5 ปานกลาง 
6 ฉนัรู้สึกวา่เพ่ือนๆใหเ้กียรติและช่ืนชมฉนั 3.97 0.49 มาก 
7 ฉนัรู้สึกไม่พอใจกบัระดบัความสามารถทางสมองของตนเอง 3.87 0.82 มาก 
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ตารางที ่2  การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  
                  STAD (ต่อ) 
 
ขอ้ความ 

ท่ี 
ขอ้ความ ระดบัความคิดเห็น แปลความ 

( X ) SD 

8 ฉนัรู้สึกไม่มัน่ใจในการเรียนภาษาองักฤษ 3.87 0.82 มาก 
9 ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีความฉลาดเท่าๆกบัเพ่ือนร่วมหอ้งคนอ่ืนๆ 3.77 0.77 มาก 
10 ฉนัรู้สึกไม่พอใจกบัส่ิงท่ีตนเองเป็นอยู ่ 4.10 0.66 มาก 
11 ฉนัรู้สึกดีกบัตนเอง 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
12 ฉนัพอใจกบัการเรียนภาษาองักฤษของตนเองในตอนน้ี 3.60 0.56 มาก 
13 ฉนักงัวลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเพ่ือนๆคิดตอ่ฉนั 3.50 0.57 ปานกลาง 
14 ฉนัรู้สึกมัน่ใจวา่สามารถเขา้ใจหลกัการพดูภาษาองักฤษได ้ 3.33 0.66 ปานกลาง 
15 ตอนน้ีฉนัรู้สึกดอ้ยกวา่เพ่ือนๆเร่ืองการเรียนทกัษะการพดู

ภาษาองักฤษ 
3.13 0.57 ปานกลาง 

16 ฉนัรู้สึกเป็นคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จดา้นการเรียน 3.47 0.73 ปานกลาง 
17 ฉนักงัวลเก่ียวกบัการสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่ื้น 3.97 0.49 มาก 
18 ตอนน้ีฉนัมีความรู้สึกวา่ฉนัมีความสามารถดา้นการเรียน 

ภาษาองักฤษนอ้ยกวา่เพ่ือนๆ 
3.77 0.77 มาก 

19 ฉนัรู้สึกวา่ฉนัท างานในกลุ่มไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 4.00 0.45 มาก 
20 ฉนักงัวลวา่ฉนัเรียนรู้ไดน้อ้ยกวา่เพ่ือนๆ 3.33 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.69, S.D. = 0.46)   
โดยดา้นความรู้สึกดีกบัตนเองเป็นรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D. = 0.47)   รายการท่ีมีค่าเฉล่ียรวม
ในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คือ ผูเ้รียนรู้สึกพอใจกบัส่ิงท่ีตนเป็นอยู ่(X = 4.10, S.D. = 0.66), ไม่กงัวลว่าจะถูกมองเป็นคน
ลม้เหลว ( X = 4.00, S.D. = 0.45) และ รู้สึกวา่ตนเองสามารถท างานกลุ่มไดดี้ (X = 4.00, S.D. = 0.45)  รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ผูเ้รียนรู้สึกดอ้ยกวา่เพ่ือนๆเร่ืองการเรียนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ (X = 3.13, S.D. = 0.57)   

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 
ผูว้ิจยัไดท้ าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD และท าการประเมินทักษะการพูด

ภาษาองักฤษกบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ผลการประเมินพบวา่ผูเ้รียน มีคะแนนเฉล่ีย 36.10 โดยคิดเป็นร้อยละ 72.20 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 และมีจ านวนผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 70 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
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83.33 ซ่ึงผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ท่ีก าหนดไว ้ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั
วา่เน่ืองจาก 
  1.1 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน  ในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกนั คือ ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง ผูเ้รียนท่ีเรียนปานกลาง และผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ซ่ึงในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD น้ี ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้รียนเก่งตอ้งช่วยเหลือ 
อธิบายเน้ือหา ความรู้ท่ีสมาชิกในกลุ่มท่ีเป็นผูเ้รียนอ่อนไม่เขา้ใจ และเน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มอยูใ่นวยัเดียวกนัจึงส่ือสาร
กนัไดง่้ายกวา่ครูผูส้อน ผูเ้รียนอ่อนก็ไม่อายในการสอบถามในส่ิงท่ีตนสงสัยกบัผูเ้รียนท่ีเก่งกว่า ทั้งน้ีเพ่ือความส าเร็จ
ของกลุ่ม และเน่ืองจากคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนในความส าเร็จของกลุ่มจึงส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคน
ตระหนักในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง ผูเ้รียนอ่อนจึงฝึกปฏิบติัทกัษะการพูดเพ่ือให้มีคะแนนการทดสอบท่ีดี 
และเขา้รับการทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษทุกคร้ัง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD 
สามารถแกปั้ญหาการไม่เขา้รับการทดสอบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได ้ส่งผลให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษดีข้ึนด้วย    ทั้ งน้ีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถพฒันา
กิจกรรมทางสติปัญญาท่ีเพ่ิมพูนการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้รายบุคคล (Joyce and Wiel, 1986)  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของวราพร  (2556) ท่ีศึกษาความสามารถดา้นการอ่านและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยเทคนิคเอส ที เอ ดี พบวา่ผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถใน การอ่านภาษาองักฤษเท่ากบั  20.65 คิดเป็นร้อย
ละ 68.83 ซ่ึงสูงข้ึนหลงัจากการไดรั้บการสอนโดยเทคนิคเอส ที เอ ดี และผลของการวดัการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผูเ้รียนอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์ (2557) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ เจตคติต่อวิชาเคมีของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนแบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของ
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกบัการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 
ร้อยละ 70 
  1.2   กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในกลุ่มยอ่ย 
โดยสมาชิกในกลุ่มไดช่้วยเหลือกนัในการฝึกทกัษะ ทบทวนความรู้จนเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพ่ือเตรียมใหส้มาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีคะแนนทดสอบท้ายบทเรียนได้ดีทุกคน (Johnson, Johnson and Holubee, 1993) ดังนั้ นผู ้เ รียนจึงได้เรียนรู้
โครงสร้างทางภาษา และฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษอยา่งดีภายในกลุ่มแลว้จึงน าทกัษะท่ีฝึกไปใชใ้นสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิดารัตน์ (2544)  ท่ีกล่าววา่ ความสามารถในการพดู คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาท่ีตนไดเ้รียนรู้มา ทั้ง ดา้นค าศพัท ์และหลกัไวยากรณ์ และน ามาใชใ้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และคล่องแคล่ว ผูฟั้งสามารถเขา้ใจไดดี้ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางสงัคม  

2. ผลการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้                     
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD จากการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ผลปรากฏวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X ) (= 3.69,  S.D. = 0.46)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง คือ ความรู้สึกดีกบัตนเอง  ( X = 4.70, 
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S.D. = 0.47)  รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับจากสงัคม ประเด็นความพอใจในตนเอง  (  = 4.10, S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ี
มีความสามารถแตกต่างกนัไดร่้วมกนัท ากิจกรรมทางการพูดภาษาองักฤษ สามารถช่วยพฒันาความสามารถดา้นการพูด
และเสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้เ้รียนกลา้เรียนรู้ กลา้แสดงความคิดเห็น เพราะผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนในกลุ่มซ่ึง
อยู่ในวยัเดียวกัน และภาษาท่ีใช้อธิบายแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและอีกอย่างเพ่ือนสามารถให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัไดท้นัที นอกจากน้ีการเรียนดว้ยวิธีน้ีส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม ท าให้สมาชิกในกลุ่มตระหนักในหนา้ท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบในงานเพ่ือให้กลุ่มมี
คะแนนความกา้วหนา้อยู่ในระดบัท่ีตั้งไว ้การท างานเป็นกลุ่มลกัษณะน้ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกในกลุ่ม
และเห็นคุณค่าของตนเอง (ศศิกานต์, 2551) ซ่ึงการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย STAD คร้ังน้ี เน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีแนวคิดหลกั 3 ประการดงั 
Slavin (1995) กล่าววา่ 

2.1  รางวลัของกลุ่ม (Team reward) ผูส้อนตอ้งตั้งรางวลัเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความพยายามในการ 
พฒันาการเรียนรู้มากข้ึน เพ่ือใหไ้ดรั้บรางวลั โดยรางวลัท่ีให ้อาจจะเป็นเกียรติบตัร ส่ิงของ หรือ ค าชมเชยก็ได ้

2.2 ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม (Individual accountability)  ความส าเร็จของกลุ่ม วดั
โดยการน าคะแนนทดสอบรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่มไปเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่มจึงข้ึนอยูก่บัการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคน การตั้งใจเรียนอยา่งจริงจงัจะช่วยใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบไดดี้ ท าใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย ท าให้
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง 

2.3 โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ (Equal opportunities for success) พบวา่ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีจูงใจ (Motivation Theory) ความส าเร็จของกลุ่มในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD 
น้ี ไดม้าจากคะแนนการพฒันาการเรียนของสมาชิกทุกคนทั้งท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า ดว้ยเหตุ
น้ีความส าเร็จของกลุ่มจึงข้ึนอยู่กบัความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน ดงันั้นเม่ือกลุ่มประสบ
ความส าเร็จจึงก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองของสมาชิกกลุ่มวา่มีส่วนช่วยใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ 
 นอกจากน้ี Slavin (1995) ยงักล่าววา่ เทคนิค STAD เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือกนั
ฝึกฝนทกัษะท่ีครูสอน เพื่อให้กลุ่มของตนไดรั้บรางวลั สมาชิกในกลุ่มตอ้งเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น และตอ้งเขา้ใจใน
บทเรียนอยา่งถ่องแท ้ท าใหเ้กิดความช่วยเหลือกนัระหวา่งผูเ้รียนเก่งและผูเ้รียนอ่อน  คือ ผูเ้รียนท่ีเก่งกวา่ไดช่้วยอธิบายให้
ผูเ้รียนท่ีอ่อนกว่า ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนท่ีอ่อนเกิดความซาบซ้ึงใจในความช่วยเหลือ จึงพยายามเรียนให้ดีท่ีสุด เพ่ือ
ความส าเร็จของกลุ่ม เม่ือมีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนจึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง  สอดคล้องกับ                          
ฉตัรชยั (2553) ท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนแบบร่วมมือการเรียนรู้  ก่อใหเ้กิดการยอมรับฟังความคิดเห็น มีการเสริมแรงให้
ก าลงัใจ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทางบวก และการจดักิจกรรมโดยใชก้ระบวนการกลุ่มยงัเปิดโอกาสให้สมาชิกแกปั้ญหา
ร่วมกนั และสามารถประสบผลส าเร็จในการคิดแกปั้ญหา มีการร่วมกนัตั้งเป้าหมายกลุ่มและประสบผลส าเร็จไดรั้บการ
ช่ืนชม ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองได ้   
 กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยท าให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาองักฤษอย่างมีความสุข อีกทั้งมีการเสริมแรงในทางบวก โดยการให้รางวลั หรือ ค าชมเชย เม่ือกลุ่มสามารถท า
คะแนนไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ศศิกานต ์(2551)  ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีความมุ่งมัน่ในการเรียน เกิด
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ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองท่ีมีส่วนช่วยใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ และยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้และความ
เขา้ใจในบทเรียนดีข้ึนดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ 
           1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
     1.1   จากการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มีผลการ
ประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.20 จ านวน ร้อยละ 83.33 คน ซ่ึงผ่านเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ดงันั้น
จึงควรมีการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ไปใชใ้นการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
  1.2    จากการวดัการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD พบว่า ผูเ้รียนรู้สึกดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองในระดบัสูงมาก ซ่ึงเกิดจากการได้มีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของกลุ่ม และการไดรั้บบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งชดัเจนในการเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย ดงันั้น จึงควรมีการน า
การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ไปใชใ้นการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษดว้ย 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ครูผูส้อนควรสร้างความตระหนักให้
ผูเ้รียนทราบถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความส าคญัของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม
อยา่งแทจ้ริง  

 2.2  ควรวิจยัเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษใน
ทกัษะดา้นการฟัง อ่าน และ เขียน ดว้ย 
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