
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ตามลําดับดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี สรุปผลไดดังน้ี 

 1.  การสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ไดจากการวิเคราะห

ขอมูล ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และตัวช้ีวัดรวมถึงขอบขายของรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบ

และกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และแผนการจัดเรียนรูมีความเหมาะอยู

ในระดับมากที่สุดทุกแผน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา กอน

และหลังเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 

ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา คะแนนกอนเรียน ( X = 24.81, S.D. = 6.665) สวน

คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =48.03, S.D. = 4.622) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแลว 

พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิ

จากการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 

ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา 

ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.289) 
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อภิปรายผล 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี อภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

การสรางจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 

ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียที่สรางข้ึนน้ันมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี 

อาจเน่ืองจากวา ผูวิจัยไดศึกษาจากสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมการเรียนรู การเรียนรูแบบรวมมือ  

เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีและความพึงพอใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ พรอมทั้งสรางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีตาม

ข้ันตอนการสรางของ Slavin (1980) 5 ข้ัน คือ 1) การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียน 2) การทํางานเปนกลุม 

3) การทดสอบยอย 4) คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน และ 5) การรับรองผลงานของกลุม 

โดยมีการประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีป

เอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียใหมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับ ผุสดี  ขันผนึก (2555 : 79) ที่ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี พบวา การจัด 

การเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี จึงเปนวิธีหน่ึงที่มีความเหมาะสม

ในการนําไปจัดการเรียนรู ครูผูสอนสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่

ตองการได  

จากสมมติฐานขอท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียน

แบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย        

มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิจากการ

เรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร

ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการสอนโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ผูสอนมีกระบวนในการสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู         

5 ข้ัน คือ 1) ข้ันสอน 2) ข้ันทบทวนความรูเปนกลุม 3) ข้ันทดสอบยอย 4) ข้ันหาคะแนนพัฒนาการ 

และ 5) ข้ันใหรางวัล และจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการทํางานเปนกลุม สมาชิกในกลุมประกอบดวย 

นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนที่แตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน สมาชิกทุกคนในกลุม
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จะตองมีสวนรวมในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยนักเรียนแตละคนจะตองพยายามทําความ

เขาใจเน้ือหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรูอยูในระดับเกงจะตองใหความ

ชวยเหลือสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถทางการเรียนออนกวาใหเขาใจดวยการช้ีแจง อธิบาย 

ยกตัวอยางประกอบเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถคิดไดดวยตนเอง และเปนกิจกรรมที่เนนการ

ทํางานกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการทํางาน

ที่มีเปาหมายรวมกัน ทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองมีสวนสําคัญ มีบทบาทเทาเทียมกัน จึงมี

ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เรื่อง

ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียที่มากข้ึน เมื่อทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา 

จันทรแดง (2556) ไดวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกัน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 พบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังเรียน พบวา คะแนน

ทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารัตน นาพิรุณ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะหและความเขาใจที่คงทนรายวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

สุราษฎรธานี ที่จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปารวมกับเทคนิคผังกราฟก ผลการศึกษาพบวา เมื่อใช

คะแนนหลังเรียนมาเปนตัวแปรรวมเพื่อทํานายคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห พบวา คะแนนสอบ

หลังเรียน 2 สัปดาห ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

จากสมมติฐานขอท่ี 2 นักเรียนท่ีเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบเอสที

เอดี มีความพึงพอใจตอการเรียนหลังเรียนอยูในระดับมาก 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนการจัดการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา 

อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูดวยวิธีการ

เรียนแบบรวมมือ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางหลากหลาย การจัดกจิกรรมการเรยีนรูทาํให

งายตอการเขาใจ และบรรยากาศในการจัดเรียนการสอนสงเสริมผูเรียนได กลาคิด กลาทํา กลาถาม 

ไมเครียด สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความกระตือรือรน       

ในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากข้ึน ทําใหมีความเขาใจที่คงทนหลังไดรับ
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การจัดการเรียนรูมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือง พันธุงาม (2556) วิจัยเรื่อง การ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกัน

เรียนรูเทคนิค STAD เรื่องอัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิค STAD เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1.  การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ผูเรียนมักใชเวลา 

ในการทํากิจกรรมคอนขางมาก ดังน้ันครูผูสอนควรควบคุมเวลาและเตือนผูเรียนใหรักษาเวลาในการ

ทํากิจกรรม เพื่อจะไดมีเวลาในการนําเสนอ และไมกระทบกับกับเวลาที่จะตองใชในข้ันตอนตอไป 

 2.  การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีเหมาะสําหรับ

เน้ือหาที่นักเรียนไมสามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง ตองอาศัยการอธิบายการใหคําแนะนําจากครู

กอน ดังน้ันครูตองเตรียมเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตองชวยใหคําแนะนํากับนักเรียน

ตลอดเวลาเมื่อนักเรียนไมเขาใจเน้ือหาบทเรียน 

 3.  ในการทํางานกลุมนักเรียนเกงจะไมยอมใหนักเรียนออนทํางานตามบทบาทหนาที่         

ที่ไดรับมอบหมายเพราะเกรงวาจะทํางานไมดี ครูจึงตองยํ้าถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน

และใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

 1. ควรจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับช้ันอื่น ๆ ดวย เพื่อสงเสริมทักษะในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 2.  ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ

เอสทีเอดีกับการสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิคอื่น ๆ เชน Jigsaw, Team Games 

Tournament เปนตน 

 3.  ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดีกับกลุมสาระอื่น ๆ ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 

 

 


