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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเทคนิค STAD
นายไกรภพ ทองระย้า ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2559

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบกลุ่มร่ วมมือกันเทคนิค STAD โดยนักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ ม
ร่ วมมือกันเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
กลุ่ มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ที่กาลังเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2559 จานวน 33 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) การดาเนินการ
วิจยั ครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ ง ปฏิ บตั ิ ก าร ประกอบด้วยวงจรปฏิ บตั ิ การ 7 วงจร เครื่ องมื อที่ ใ ช้
ในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ 1) เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้รูป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ แบบกลุ่ ม ร่ วมมื อกันเทคนิ ค STAD จานวน 7 แผน
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน แบบบันทึกผลการสอนของครู และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เทคนิ ค STAD
และ 3) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage)

ค

ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม
ร่ วมมือกันเทคนิ ค STAD เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เฉลี่ยร้อยละ 84.39 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด คือ ร้อยละ 80 โดยมีจานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.85 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 80
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเทคนิ ค STAD กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.50)

