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บทคดัย่อ 

งานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเร่ือง “ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4” มีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแบ่งเซลล ์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ในนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ STAD 
วิชาชีววิทยา เร่ือง การแบ่งเซลล์ จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย บนัทึกหลงัการสอนของครู และอนุทินสะทอ้นความคิดของนักเรียน วิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้ Normalized gain <g> ผลการวิจัยพบว่า หลงัการจัดการเรียนรู้แบบ STAD นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียนเท่ากบั 0.53 
ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั Medium Gain แสดงให้เห็นวา่แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD น้ีสามารถช่วย
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแบ่งเซลลไ์ด ้

 
ค ำส ำคญั: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การแบ่งเซลล์  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
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Abstract 
This classroom action research is part of the research on “Effects of using the STAD cooperative learning 

method on critical thinking of Mathayomsuksa IV students about cell division”. The aims of this research were to 
promote learning achievement of Mathayomsuksa IV students in biology on cell division using the STAD cooperative 
learning method. The subjects were selected by purposive sampling method from 37 students of Mattayomsuksa IV 
enrolled in the first semester of the academic year 2018. The research instruments were 4 lesson plans on cell division 
by using STAD cooperative learning method. The data collection instruments included the science learning 
achievement tests, field notes, students’ reflective journals. The statistical data analysis by the Normalized gain <g> 
showed that after using the STAD method, the students’ post-test scores were higher than the pre-test scores. The class 
average normalized gain was in the medium gain (<g> = 0.53). This indicated that the STAD cooperative learning 
method can improve students’ achievement on cell division. 
 
Keywords: Learning achievement, Cell Division, STAD cooperative learning method 

 
1. บทน า 

จากปัญหาคุณภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัได้ไปฝึก
ประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนวชิาชีววทิยาจะเห็นไดว้า่การเรียนการสอนขาดการจดักิจกรรม ไม่มีความดึงดูด ไม่มี
การกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ครูส่วนใหญ่ใชว้ิธีการบรรยายตามเอกสารเน่ืองจากครูผูส้อนมีเวลาไม่เพียงพอ และ
เน่ืองจากครูผูส้อนยึดติดกบัการสอนเน้ือหาวา่ผูเ้รียนตอ้งเรียนอะไร จึงเนน้ใหผู้เ้รียนจ ารายละเอียดไดค้รบถว้น ผูเ้รียน
จึงตอ้งเรียนแบบท่องจ าเน้ือหาทั้งหมดเพ่ือให้ไดค้ะแนนดี สะทอ้นให้เห็นว่าการจดัการศึกษานั้นมุ่งวดัความจ า ซ่ึง
ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในลกัษณะน้ีจะเป็นความรู้ท่ีไม่ถาวร นอกจากน้ียงัท าให้เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ขาดความ
น่าสนใจ ซ่ึงผูเ้รียนบางคนให้ความเห็นวา่วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาชีววิทยานั้นตอ้งจ าและท่องเท่านั้น เม่ือท า
ไม่ไดจึ้งทอ้ เกิดความไม่อยากเรียนรู้ข้ึน นอกจากน้ีการสอนแบบบรรยายโดยให้ครูเป็นศูนยก์ลางยงัท าใหผู้เ้รียนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชั้น และนกัเรียนบางส่วนไม่สนใจเอาใจใส่ในการเรียน เบ่ือหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน และขาดแรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึง
เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ของนักเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดั
ปทุมธานี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าคะแนนของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบในปีการศึกษา 
2557 และปีการศึกษา 2559 เท่ากบั 33.23 และ 31.92 ตามล าดบั ซ่ึงยงัไม่ถึงเกณฑร้์อยละ 50 จากรายงานผลดงักล่าว
สะทอ้นถึงสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในดา้นรูปแบบและวิธีการสอนโดยครูผูส้อนยงัเป็น
ศูนยก์ลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และเน้ือหาโดยใชก้ารบรรยายมากกว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ผูว้จิยัจึงมีความคิดวา่การเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีนกัเรียนพ่ึงพากนัน่าจะเป็นวธีิการสอนวธีิหน่ึงท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
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รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีหลายเทคนิค (วฒันาพร, 2542) เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มการต่อเน่ือง 
(Jigsaw) เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบสวน  (Group Investigation) เทคนิคการเรียนรู้แบบยา้ยกลุ่มการแข่งขนั (Team 
Games Tournaments) เทคนิคการแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) เป็นตน้ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นเทคนิคหน่ึงของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีมากข้ึน โดยมีหลกัการจดักิจกรรมท่ีส าคญัคือ แบ่งผูเ้รียน
ออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกนั ซ่ึงการจดักิจกรรมจะเร่ิมตน้จากครู
น าเสนอบทเรียนก่อน แลว้จึงให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม และเม่ือครูมัน่ใจวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจใน
บทเรียนจึงท าการทดสอบยอ่ยโดยท่ีไม่ให้นกัเรียนปรึกษากนั คะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ยของนกัเรียนแต่ละ
คนจะถูกน ามาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีท าคะแนนไดดี้ท่ีสุดจะไดรั้บรางวลั กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้จะ
ด าเนินเป็นวงจร ดงันั้นสมาชิกในกลุ่มจึงตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และแกปั้ญหาต่าง 
ๆ ให้ส าเร็จร่วมกนั ทั้งน้ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของสมาชิกแต่ละคน ประกอบ
กับมีการเรียนรู้ท่ีช่วยเหลือร่วมมือกัน วิธีน้ีจึงเหมาะในการน ามาใช้สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัท่ี สิริพร  ทิพยค์ง (สิริพร, 2545) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบหน่ึงท่ีแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกนั โดยในกลุ่มประกอบดว้ย
สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพากนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั
ทั้งส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงตรง
ขา้มกบัการเรียนท่ีเนน้การแข่งขนัและการเรียนตามล าพงั 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้
บทเรียนวชิาชีววทิยา เร่ือง การแบ่งเซลล ์เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกกบัการเรียน และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน อีก
ทั้งยงัช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาชีววทิยาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD เร่ือง การแบ่งเซลล ์ในวชิาชีววทิยา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ 
McTaggart (Kemmis and McTaggart, 1988) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการ
ปฏิบติั (Action) ขั้นสงัเกตผล (Observing) และขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting) 

3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดัปทุมธานี แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 37 คน โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive-sampling) จากห้องท่ีผูว้ิจัย
รับผิดชอบสอนในรายวชิาชีววทิยา 
 3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ STAD วชิาชีววทิยา เร่ือง การแบ่งเซลล ์ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแบ่งเซลล ์

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ STAD วิชาชีววิทยา เร่ือง การ

แบ่งเซลล ์จ านวน 4 แผน ทั้งหมด 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ บันทึกหลงัการสอน และอนุทินสะท้อนความคิดของ

นกัเรียน 
3.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 

ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ โดยจากการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ของแบบทดสอบอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.75 และแบบทดสอบน้ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.78 

3.5 วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใชร้ะยะเวลาวิจยัรวม 8 

คาบเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ STAD วชิาชีววทิยา เร่ือง การแบ่งเซลล ์จ านวน 4 แผน กบักลุ่มตวัอยา่ง 
และท าการเก็บขอ้มูลทั้ งก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

3.5.1 ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 
3.5.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้เป็นจ านวน 25 ขอ้ 
3.5.3 ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 4 แผน ทั้งหมด 8 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซ่ึงในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัจะคอยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนกัเรียน และเม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้จิยัจะบนัทึกหลงัการสอน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอ 
และแนวทางแกไ้ข เพ่ือน าไปปรับใชก้บัแผนการจดัการเรียนรู้แผนต่อ ๆ ไป 

3.5.4 เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 แผน ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
อีกคร้ัง และใหน้กัเรียนเขียนอนุทินสะทอ้นความคิด 

3.5.5 น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และสรุปผล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การ

แบ่งเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD ซ่ึงประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนเรียนด้วยวิธี 
Normalized Gain <g>  ตามแนวคิดของ Richard R. Hake (Hake, 1998) เป็นการวิเคราะห์หาผลการพฒันาการเรียนรู้
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ของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ซ่ึงหาได้
จากอตัราส่วนของผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (Actual Gain) ต่อผลการเรียนรู้สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได ้(Maximum 
Possible Gain) เขียนเป็นสมการความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี โดยค่าท่ีไดจ้ะมีค่าอยูใ่นช่วง 0.0 – 1.0 

<g> = 
(% Post-Test) - (% Pre-Test)

(100 %) - (% Pre-Test)
 

โดยท่ี <g>  คือ ค่า Normalized Gain 
  % Post-Test คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นร้อยละ 
  % Pre-Test คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 

ซ่ึงค่า <g>  หรือ Normalized Gain แปลความไดว้่า ผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริงของนกัเรียน (Actual Gain =  
(% Post-Test - % Pre-Test)) คิดเป็นก่ีเท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได้ (Maximum Possible Gain = 
(100 % - % Pre-Test)) โดยสามารถแบ่งระดบัค่า Normalized Gain <g> ออกเป็นกลุ่มไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
   “High Gain” เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า   <g> ≥ 0.7  

   “Medium Gain” เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า   0.7 > <g> ≥ 0.3  

   “Low Gain” เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า   0.3 > <g> ≥ 0.0 

 
4. ผลการวจิยั 
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแบ่งเซลล ์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผูว้ิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
คะแนนท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ ทั้งก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิ Normalized gain <g> ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียน 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียน แบบ Normalized Gain 
% Pre-Test % Post-Test Actual Gain Maximum Possible Gain Normalized Gain <g> 

21.95 63.46 41.52 78.05 0.53 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแบ่งเซลล ์เม่ือทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 25 คะแนน นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 จ านวน 37 คน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียนเท่ากบั 0.53 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั Medium 
Gain 
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4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคล 
 

 
รูปที่ 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคลแบบ Normalized Gain ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

  

จากรูปท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคลแบบ Normalized Gain ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีการแบ่งช่วงของระดบัค่า Normalized Gain <g> ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การแบ่งเซลล ์ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ กลุ่มท่ีอยูใ่นระดบัสูง (High Gain) ระดบักลาง 
(Medium Gain) และระดบัต ่า (Low Gain) พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคลเม่ือใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
 1) นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัสูง (High Gain) มีทั้งหมด 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.73 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีสูงสุดของนกัเรียนคือ 0.85 
 2) นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบักลาง (Medium Gain) มีทั้งหมด 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนท่ีสูงสุดคือ 0.68 
 3) นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัต ่า (Low Gain) มีทั้งหมด 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.41 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนท่ีต ่าสุดคือ 0.09 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เร่ือง การแบ่งเซลล์ ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 4 
แผน ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนราย
ชั้นเรียนแบบ Normalized Gain พบว่านักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียน
เท่ากบั 0.53 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบักลาง ทั้งน้ี นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
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ระดบั High Gain ร้อยละ 29.73 ระดบั Medium Gain ร้อยละ 64.86 และระดบั Low Gain ร้อยละ 5.41 โดยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนท่ีต ่าสุดคือ 0.09 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีสูงสุดของนักเรียนคือ 0.85 
แสดงให้เห็นวา่โดยภาพรวมแลว้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD น้ีค่อนขา้งเหมาะส าหรับนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เร่ืองการแบ่งเซลล์
สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไดจ้ริง เน่ืองจากในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน โดยมีการคละทกัษะการเรียนรู้ทั้งเก่ง กลาง และอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงในขั้น
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ผูว้จิยัไดม้อบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามในใบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีผูว้จิยั
ได้น าเสนอไปแลว้ในขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อหน้าชั้น ดังนั้ นนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงตอ้งท างานร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นักเรียนท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีมากกว่าจะคอยให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม โดย
นกัเรียนท่ีเขา้ใจเน้ือหาท่ีครูสอนแลว้จะเปล่ียนค าสอนของครูเป็นภาษาพูดท่ีเขา้ใจง่าย และสามารถอธิบายใหเ้พ่ือนฟัง
จนเขา้ใจ จึงเป็นการลดความแตกต่างระหวา่งบุคคล และช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลได ้อีกทั้งนกัเรียนท่ี
อธิบายบทเรียนให้เพ่ือนฟังนั้นจะจดจ าบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึนเพราะนกัเรียนไดอ้ธิบายเร่ืองราวท่ีเรียนมาให้เพ่ือนฟังมา
ก่อนแลว้ เป็นผลให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจและจดจ าเน้ือหาไดดี้กว่าการอ่านโดยล าพงั เม่ือนกัเรียนเขา้ใจบทเรียนทั้ง
หมดแลว้จะมีการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล โดยท่ีคะแนนรายบุคคลของนกัเรียนจะถูกน ามาค านวณเป็นคะแนน
เฉล่ียของกลุ่ม จึงเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนท่ีมีทกัษะกลางหรืออ่อนนั้นสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน เพ่ือไม่ให้คะแนน
รายบุคคลของตนนอ้ยเกินไปจนท าให้คะแนนของกลุ่มลดลง นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดมี้การเสริมแรงในลกัษณะของการ
ให้รางวลักลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด ถา้นกัเรียนตอ้งการให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ นกัเรียนก็จะตอ้งช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั จึงเป็นการกระตุน้ให้สมาชิกนักเรียนของแต่ละกลุ่มเกิดความกระตือรือร้นในการทบทวนบทเรียนมาก
ยิ่งข้ึน วิธีการคิดคะแนนโดยใชร้ะบบกลุ่มสัมฤทธ์ิน้ีจะกระตุน้ให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี นักเรียนท่ี
สามารถท าคะแนนได้สูงท่ีสุดในกลุ่มของตน อาจจะไม่ใช่นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถสูงในกลุ่มก็ได้ ดังนั้น
นกัเรียนทุกคนในกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหทุ้กคนในกลุ่มไดเ้ขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เพ่ือให้ไดม้า
ซ่ึงผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมเดช (สมเดช บุญประจกัษ,์ 2540) ท่ีกล่าวถึงความส าคญั
ของการเรียนแบบร่วมมือวา่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการน าเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวคิดท่ี
หลากหลาย ท าให้นกัเรียนไดพ้ฒันาพฤติกรรมการแกปั้ญหา การวิเคราะห์ และการคิดอยา่งมีเหตุผล นอกจากน้ี ศุภวร
รณ (ศุภวรรณ เล็กวิไล, 2542) ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือท่ีสรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือนั้น
จะช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กการคิดแกปั้ญหา คิดคน้ดว้ยตนเอง ท าให้เป็นผูท่ี้มีเหตุผลและมีความคิดในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกภรณ์ (กนกภรณ์ ทองระยา้, 2557) ท่ีกล่าววา่การจดักิจกรรมการสอนดว้ยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD นั้น นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะไดฝึ้กทกัษะเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ยการท าใบงาน 
การท าแบบทดสอบ และการตรวจค าตอบดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเองและกลุ่มอยา่งชดัเจน 
 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาอนุทินสะทอ้นความคิดของนักเรียนพบว่า มีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่ชอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรูปแบบน้ี เป็นเพราะในเน้ือหาบางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีใหม่และตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ นกัเรียน
ท่ีเรียนเก่งบางคนไม่สามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัค าแนะน าจากครูก่อน เม่ือครูอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจแลว้ นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีเก่งกวา่จึงจะสามารถอธิบายให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
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ทางการเรียนท่ีอ่อนกวา่ไดเ้พ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหายิ่งข้ึน ดงันั้นในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัจึงตอ้ง
ช่วยใหค้  าแนะน ากบันกัเรียนตลอดเวลาเม่ือมีนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหาในบทเรียน อีกทั้งในการท างานกลุ่ม นกัเรียนท่ี
เก่งกวา่มกัจะท างานกลุ่มมากกว่า เพราะเกรงวา่ถา้ให้นักเรียนท่ีอ่อนกว่าท างานแลว้ประสิทธิภาพของผลงานจะไม่ดี 
ส่งผลใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถอ่อนบางคนเขา้ใจวา่ตนไม่มีความส าคญัในกลุ่ม จึงไม่ใส่ใจในการเรียนและไม่ตั้งใจ
ท าแบบทดสอบ และนกัเรียนกลุ่มเก่งจะไม่ค่อยยอมรับนกัเรียนกลุ่มอ่อนเป็นสมาชิกกลุ่มและพยายามขอเปล่ียนกลุ่ม
ใหม่เสมอ เพราะเขา้ใจวา่เพ่ือนในกลุ่มจะท าให้คะแนนกลุ่มต ่า ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนทราบก่อน
เร่ิมการเรียนการสอนในคร้ังถดัไปว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกนัเพ่ือให้นักเรียนยอมรับ
เพ่ือนร่วมกลุ่มของตนเอง และให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้ง
จดัแจงและมอบหมายหนา้ท่ีของนกัเรียนแต่ละคนใหช้ดัเจน 
 
6. บทสรุป 

จากการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
37 คน พบวา่นกัเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนหลงัจากการจดักิจกรรม โดยนกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียนเท่ากบั 0.53 จดัอยูใ่นระดบั Medium Gain ซ่ึงจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว
จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เร่ือง การแบ่งเซลล ์สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนไดจ้ริง เน่ืองจากการจดักิจกรรมแบบ STAD ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ข้ึน มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดฝึ้กทกัษะจากการท าแบบฝึกหดัร่วมกนั การท าแบบทดสอบรายบุคคล และการตรวจค าตอบ
ดว้ยตนเอง จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับการท าวจิยัในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดร.วนัทิกา 
เครือน ้ าค  า เป็นอยา่งสูง ท่ีไดใ้หค้  าช้ีแนะ ขอ้คิดเห็น รวมถึงแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการท าวทิยานิพนธ์ 
และขอขอบพระคุณ ครูณฐัวชัร โตสจัจะ ครูผูช่้วยวจิยัท่ีใหค้  าปรึกษา และใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
คร้ังน้ี 
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