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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ้ทางการเรียน เรื่อง อาหารกับการ 

ดำรงชีวิต ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเกมโดมิโนกับ 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชนาดใหญ่แห่งหนึ่ง แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 
2 ห้อง นักเรียนห้องละ 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้ 2) แบบ-ทดสอบผลลัมถุทธิ้ 
ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าการทดสอบที

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเกม 
โดมิโน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพียง 
อย่างเดียว ค ่าด ัชน ีประส ิทธิผลเม ื่อใช้เกมโดมิโนม ืค ่ามากกว่าแบบไม ่ใช ้ การใช้เกมโดมิโนจึงช ่วยเพ ิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ได ้ การวิเคราะห์ค่า t  -  test for 
independent sample พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเกมโดมิโน ทำให้ 
ผลลัมฤทธี้ทางการเรียนชองนักเรียนมืค่าสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อย่างเดียว อย่างมี 
นัยสำคัญที่ระดับ .01 การประยุกตใช้เกมโดมิโนกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD จึงเป็นอีก 
วิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้
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Abstract
The objectives o f the study were to examine and compare students’ achievement on 

the topic o f “ Food and Living” between students taught by STAD cooperative learning 
technique with Domino Game, and students taught by STAD cooperative learning technique. 
The samples o f research were 2 class (30 students per class) o f the eighth-grade students of 
a large school, Bang Duan, Phasi Charoen, Bangkok. The research instruments consisted o f 1) 
lesson plans, and 2) learning achievement tests, 20 m ultip le choice questions and 4 choices 
per question. The data were statistically analyzed using the mean, standard deviation, 
percentage, effectiveness index, and t-test.

The findings showed that students taught by STAD cooperative learning technique with 
Domino Game had higher the mean scores after teaching than students taught by STAD 
cooperative learning technique. Effectiveness index o f using Domino game was higher than 
non-use. The use o f Domino game helps to  improve teaching effectiveness. The value of 
t-test for independent samples was analyzed that students' achievement taught by STAD 
cooperative learning technique with Domino Game was higher than by STAD cooperative 
learning technique at the 0.01 level o f statistical significance. The Domino game used with 
STAD cooperative learning technique is an alternative way for improving the teaching 
achievement.
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