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การวิจัยน้ีเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีที่ทําใหนักเรียน      

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทํางานกลุม และผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทาง     

ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระอื่น ๆ  ได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางกิจกรรม การ

เรียนรูแบบรวมมอืรปูแบบเอสทเีอดี 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลงัเรยีน และ 3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มี
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ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 31 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่

ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีป

เอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนียที่สรางข้ึน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ  

มากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.396) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี อยูในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.289) 
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The research this guideline develops instructional activities through 

integrated learning model by Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

cooperation, had achievement of learning and students developed skillfulness/group 

working. The findings should be used as a guideline to improve student learning 

assessment in the learning expanded. The purposes of this research were to: (1) to 

constructing collaborative instructional model by STAD cooperation, (2) compare the 

pretest-posttest of achievement in Social Studies, Religion and Culture, and (3) 

students’ satisfaction in learning by collaborative instructional model by STAD 

cooperation. The Research methodology: to constructing collaborative instructional 

model by STAD cooperation the study of documents and Related research, and 

study of trial results learning activities created. The Quasi-experimental design: One 

group pre-test and post-test was used population was 360 Matthayomsuksa 1 of 2017 

academic year and sample groups were 31 Matthayomsuksa 1/1 of 2017 academic 

year at Chaiyawitthaya School by cluster random sampling method. The instruments 

used in the study were lesson plans based of 6 plans, pre-test and post-test 

achievement test, and study was a questionnaire assessing satisfaction. Data were 

analyzed by using mean standard deviation and t-test  



The research findings: collaborative instructional model by STAD cooperation 

geography of Asia geography of Australia and Oasis created. The overall quality is at 

the highest level. ( X = 4.72, S.D. = 0.396). The students had their higher post-test 

achievement than pre-test criterion at the 0.01 level of significance, and satisfaction 

of students studies with instructional model by STAD cooperation of statistics are 

high by the average of descending include ( X = 4.10, S.D. = 0.289) 
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