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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสถิติเบื้องต้นและความพึงพอใจของผู้เรียน 
เมื่อใช้การจัดกลุ่มเรียนรู้เป็นทีมเทคนิค STAD 

Learning Achievement in Studying Elementary Statistics and 
Satisfaction of the Students Using Student Teams  

Achievement Divisions (STAD) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน และความพึงพอใจที่มีต่อ

การเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD เทียบกับการเรียนแบบบรรยายปรกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น กลุ่มที่ 2 จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลางภาคและปลายภาคของวิชาสถิติเบื้องต้น และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนแบบ STAD สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบอิสระกันด้วยที (t–test independent samples) และการทดสอบไคสแคร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายปรกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษากลุ่มที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
3) คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to compare learning achievements and satisfaction of 

students enrolled in Elementary Statistics. The students were divided into 2 groups: the selected 
group was taught according to STAD method; while the other group was taught according to the 
conventional way. The group of sample used in this research was 52 students who were 
purposively sampled from those enrolled in Elementary Statistics. Research instruments were 
the midterm test and final test of Elementary Statistics, the Elementary Statistics by STAD 
method satisfaction test. The statistics used are mean, standard deviation, t–test independent 
samples and chi-square test. 

The results of this study were: 1) the achievement of learning in studying Elementary 
Statistics by STAD method was higher than that learning by conventional method at the 
significance 0.05; 2) the satisfaction of learning in studying elementary statistics by STAD method 
was good level, and 3) the score of satisfaction and the learning achievements are positive 
correlation in studying elementary statistics by STAD method. 
 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น  กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD 

Keywords: The learning achievement of elementary statistics, Satisfaction in studying 
elementary statistics, The elementary statistics by STAD method 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้

เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ ทั้ง
ทางด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม การศึกษา
เพื่อหาความรู้ไว้เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการด าเนิน
ชีวิต การศึกษาจะมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการพัฒนา ซึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง คือการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ เป็นศูนย์กลางของการ
จัดการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน จึงต้องให้ความส าคัญ
กับผู้ เ รี ยนตั้ งแต่การวางรากฐานการพัฒนาขีด

ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงและประกอบอาชีพ
ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข  มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน
มนุษย์เรามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ในการตัดสินใจจึง
จ า เป็นต้องอาศัยข้ อมูลที่หลากหลาย และผ่ าน
กระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อใช้ประกอบใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สนใจ แนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการอากาศยาน ซึ่งจะมีข้อมูล
ที่จ าเป็นมากมาย ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ สภาพภูมิ
ประเทศ สภาพของผู้โดยสารหรือข้อมูลทางการแพทย์ 
เหล่านี้เป็นต้น เครื่องมือสถิติศาสตร์จึงมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้นและเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ มากมายเกือบ
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ทั้งหมด สถิติศาสตร์จึงมีความส าคัญมากขึ้นพร้อม ๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงของสั งคมในปัจจุบันที่มีความ
สลับซับซ้อน เพราะยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
เพียงไร ก็ยิ่ งมีความจ าเป็นต้องท าการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น เพื่อท าความเข้าใจในสังคมนั้น
อย่างลึกซึ้ ง จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจ เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การที่จะสร้าง
ความ เข้มแข็ งทางด้ านวิ ชาการสถิติ ศาสตร์นั้ น 
องค์ประกอบที่ส าคัญคือการจัดการศึกษา เพื่อเตรียม
คนให้อยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544) 

การจัดการเรียนรู้ วิชาสถิติ เบื้องต้นเป็น
พื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาและท างานวิจัยใน
ศาสตร์อื่นๆ ซึ่งถ้าหากการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติ
เบื้องต้นท าให้นักศึกษามองว่าเป็นวิชาที่ยาก มีสูตรที่
ต้องท่องจ ามากมาย เนื้อหาน่าเบื่อ เป็นผลให้นักศึกษา
มีความพึงพอใจเชิงลบเช่นนั้น ท าให้นักศึกษาไม่มีความ
อยากเรียนรู้  จึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสถิติเบื้องต้น เรียนไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจหรืออาจ
เข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลให้น าสถิติ ไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม ท าให้ตัดสินใจผิดมากมาย ดังนั้นการ
แก้ปัญหาด้านความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่
สอนวิชาสถิติเบื้องต้นโดยตรง ในฐานะที่ผู้วิจัย เป็น
อาจารย์ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาสถิติเบื้องต้นเป็น
ระยะเวลานานมากว่า 10 ปีแล้ว จึงมีความสนใจในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีกระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ เรียน โดยยืดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่จะ
น าสถิติไปประยุกต์ใช้ และเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนการท างานเป็นทีม
แบบ STAD ท าให้นักศึกษาที่เรียนเก่งซึ่งเข้าใจค าสอน
ของอาจารย์ได้ดี จะเปลี่ยนค าสอนของอาจารย์เป็น
ภาษาพูดของนักศึกษาอธิบายให้เพื่อนฟังได้ และท าให้
เพื่อนเข้าใจได้ดี การสอนเพื่อนจะเป็นการสอนแบบตัว
ต่อตัว นักศึกษาทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน จึงมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มีเพื่อนร่วมกลุ่มและ
เรียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก 
เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริงต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ
จัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD กับการเรียนการสอน
แบบบรรยายปรกติ 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความพึง
พอใจที่ มี ต่ อ วิ ช าสถิติ เ บื้ อ งต้น  ของนักศึ กษาที่
ล งทะ เบี ยน ในรายวิ ช าสถิ ติ เ บื้ อ งต้ น  ภาควิ ช า
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกลุ่มเรียน
เป็นทีมแบบ STAD กับเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น ภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกลุ่มเรียน
เป็นทีมแบบ STAD 

 

3. สมมติฐานของงานวิจัย 
3.1 กลุ่มนักศึกษาที่ใช้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายปรกติ 

3.2 คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษา
ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียน
เป็นทีมแบบ STAD อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

3.3 คะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
สถิติเบื้องต้น โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ
จัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD มีความสัมพันธ์เชิง
บวก 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร ประชากรในการวิจัยคือนักศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น ประจ าภาค
เรี ยนที่  1  ปี กา รศึ กษา  2557  จ านวน  3  กลุ่ ม 
(sections) จ านวน 205 คน แต่ละกลุ่มมีลักษณะ
คล้ายกันคือประกอบด้วยนักศึกษาเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 

ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น ประจ าภาค
เรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเลือกมาศึกษา 1 กลุ่ม
จาก 3 กลุ่ม จ านวน 52 คน โดยเลือกสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) 
 

5. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 
5.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

Good and Brophy (1991) ให้ความหมาย
ของการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการที่ให้นักศึกษานั่ง
ท างานอย่างอิสระ ในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4–6 คน 
โดยนักศึกษาจะท างานร่วมกับเพื่อนมากกว่าที่จะ
ท างานคนเดียว และได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนและ

อาจารย์ด้วยการให้เป็นกลุ่มมากกว่าเป็นการให้เป็น
รายบุคคล 

Johnson and Johnson (1993) กล่าวว่า
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างาน และช่วยเหลือกันใน
การเรียนรู้  ซึ่ งแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ 
ประกอบ ด้วยสมาชิกที่มีเพศ อายุ และความสามารถ
แตกต่างกันท างานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายของกลุ่ม
สมาชิกมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม มีการฝึกฝนและการใช้ทักษะในการท างาน
กลุ่มร่วมกัน ผลงานกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่ม 

Slavin (1994) ได้ให้ความหมายของการ
เรียนแบบร่วมมือไว้ว่า วิธีสอนที่ให้นักศึกษาท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งภายในกลุ่มผู้เรียนจะมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กรมวิชาการ (2542) เสนอว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที ่แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ ่มย่อย ส่งเสริมให้
นักศึกษาท างานร่วมกัน โดยในกลุ ่มประกอบด้วย
ส ม า ช ิก ที ่ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถแ ต ก ต ่า ง ก ัน  ม ีก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ม ีความร ับผ ิดชอบร ่วมกันทั ้งในส ่วนตนและ
ส่วนรวมและเพื่อให้สามาชิกในกลุ ่มทุกคนประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
5.2 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งย่อมาจากค าเต็มว่า student teams 
achievement divisions เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่
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เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน 
ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้

1. ขั้นน า เสนอเนื้อหา โดยการทบทวน
พื้นฐาน ความรู้เดิม จากนั้นอาจารย์สอนเนื้อหาใหม่กับ
นักศึกษากลุ่มใหญ่ทั้งช้ัน 

2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาใน
กลุ่ม 4–5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่มย่อยนักศึกษาเก่งจะ
อธิบายให้นักศึกษาอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการท ากิจกรรม 

3. ขั้นทดสอบย่อย นักศึกษาแต่ละคนจะท า
แบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกัน 

4. คิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และ
ของกลุ่มย่อย อาจารย์ตรวจผลการสอบของนักศึกษา 
โดยคะแนนที่นักศึกษาท าได้ในการทดสอบจะถือเป็น
คะแนนรายบุคคล แล้วน าคะแนนรายบุคคลไปแปลง
เป็นคะแนนกลุ่ม 

5. ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนน
ยอดเยี่ยม นักศึกษาคนใดท าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน 
จะได้รับค าชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดท าคะแนน
ได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับค าชมเชยทั้งกลุ่ม 

ส่วนประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD มีส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 

1) กลุ่มหรือทีม (student teams) กลุ่ม
นักศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD นั้น 
ในแต่ละกลุ่ มหรือทีม  จะมีสมาชิก 4–5 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง 
ปานกลางและต่ า เป็นเพศชายหรือหญิง สมาชิกในแต่
ละกลุ่มหรือทีมจะต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือทีมต้องมีการเตรียม
สมาชิกโดยคะแนนที่แต่ละคนท าได้ จะถูกแปลงให้เป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่ม ซึ่งใช้ระบบผลสัมฤทธิ์ จากนั้น
น าคะแนนที่ได้มารวมกันเพื่อเป็นคะแนนของกลุ่มหรือ
ทีม จะมีการประกาศผลทีมที่คะแนนสูงสุดในแต่ละ

สัปดาห์ สมาชิกภายในกลุ่มหรือทีมจะร่วมมือกันในการ
ท างานเพื่อที่จะแข่งขันกับกลุ่มหรือทีมอื่น 

2) ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (achievement 
divisions) ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ เป็นวิธีทางที่จะช่วยให้
นักศึกษาทุกระดับ ที่มีความสามารถทางการเรียน
สามารถท่ีจะท าคะแนนได้สูงสุดเต็มศักยภาพของตนเอง 
ระบบกลุ่มสัมฤทธ์ิจะเริ่มจากการน าคะแนนทดสอบของ
ครั้งที่ผ่านมาของนักเรียนทุกคน มาเรียงล าดับจาก
คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด นักเรียนที่ได้คะแนน
สูงสุด 6 คนแรก จะถือได้ว่าเป็นกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่ 1 
(divisions 1) นักเรียนที่ได้คะแนนรองลงไปอีก 6 คน 
จะถือว่าเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์ที่ 2 (divisions 2) เช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์นี้จะใช้ส าหรับคะแนนการ
ทดสอบที่นักเรียนแต่ละคน ได้รับจากการทดสอบแต่ละ
ครั้งให้เป็นคะแนนของกลุ่มหรือทีมของตน โดยการ
แปลงคะแนนนี้จะพิจารณาของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สัมฤทธิ์ โดยนักเรียนได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
สัมฤทธิ์จะได้รับคะแนนส าหรับกลุ่มหรือทีมของตนอยู่ 
8 คะแนน นักเรียนที่ได้เป็นอันดับสองของแต่ละกลุ่ม
สัมฤทธิ์จะได้คะแนนส าหรับกลุ่มหรือทีมของตนเท่ากับ 
6 คะแนน ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ของ
แต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์ จะได้คะแนนส าหรับกลุ่มหรือทีม
ของตนเท่ากับ 4 คะแนน และนักเรียนท่ีได้อันดับที่ 4 5 
และ 6 ของแต่ละกลุ่มสัมฤทธิ์ จะได้รับคะแนนส าหรับ
กลุ่มหรือทีมของตน เท่ากับ 2 คะแนน การแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์นี้ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงก็แข่งขันกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงเช่นเดียวกัน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับปานกลางแข่งกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ
ปานกลาง ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าก็
จะแข่งขันอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้น 

วิ ธี ก า ร เ ช่ น นี้ จ ะ พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถใกล้เคียงกันจะแข่งขันกันเท่านั้น การ
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แข่งขันจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียนเดียวกัน ดังนั้นการน าระบบผลสัมฤทธิ์เข้ามา
ใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะกระตุ้นให้
นักเรียนแต่ละระดับความสามารถ ได้กระท ากิจกรรม
เต็มที่ตามความสามารถของตนในการทดสอบนั้น 
บางครั้งสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ต่ า มีคะแนนที่
สามารถอยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธ์ิที่สูงกว่าได้ เช่น นักเรียนท่ี
ได้อันดับต้น ๆ ของกลุ่มสัมฤทธิ์ที่ 2 อาจจะได้คะแนน
มากกว่านักเรียนที่ได้อันดับท้าย ๆ ของกลุ่มสัมฤทธิ์ที่ 1 
เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกลุ่มสัมฤทธิ์ในการ
สอบครั้งต่อไปจะต้องถูกจัดใหม่ โดยการน าคะแนนที่ได้
จากการสอบครั้งล่าสุดมาเรียงล าดับจากคะแนนมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสัมฤทธิ์
โดยใช้วิธีการและที่ใช้หลักการเช่นเดิม จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
สัมฤทธ์ินี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้
นักเรียนที่มีความสามารถเท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้
แข่งขันซึ่งกันและกัน 

สาเหตุที่วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบ STAD ได้ผล 

1. นักศึกษาท่ีเก่งเข้าใจค าสอนของอาจารย์ได้
ดี จะเปลี่ยนค าสอนของอาจารย์เป็นภาษาพูดของ
นักศึกษา อธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพื่อนเข้าใจได้
ดีขึ้น 

2. นักศึกษาที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้
เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นซึ่งอาจารย์ทุกคน
ทราบข้อนี้ดี คือยิ่งสอนยิ่งเข้าใจในบทเรียนที่ตนสอนได้
ดียิ่งขึ้น 

3. การสอนเพื่อนจะเป็นการสอนแบบตัวต่อ
ตัว ท าให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่และมีความสนใจ
มากยิ่งข้ึน 

4. นักศึกษาทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพราะคะแนนของสมาชิกในกลุ่มทุกคน จะ

ถูกน าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มโดยใช้ระบบกลุ่ม
สัมฤทธ์ิ 

5. นักศึกษาทุกคนเข้าใจดีว่า คะแนนของตน
มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุ่ม ดังนั้นทุกคน
ต้องพยายามอย่างเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอย่างเดียว
ไม่ได้ 

6. นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มี
เพื่อนร่วมกลุ่มและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์มาก เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 

7. นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ
กลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นก็ต้องมีการ
ทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่ม  เพื่อให้
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุ่มดี
ขึ้น 

8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในช้ัน
มากขึ้น เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือหลบไปท่อง
หนังสือเฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 

9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบ
ผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่มนักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้ง
กลุ่ม คนอื่น ๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือบ้าง ท าให้
นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชัยยุทธ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยสุ่มมา 1 ห้องจากทั้งหมด 3 ห้อง มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 36 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
STAD มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จัดกิจกรรมว่าตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สนุกในการ
พูดคุยกับเพื่ อน นัก เรียนรู้ จั กท างานร่ วมกัน ได้
ช่วยเหลือกัน การท างานเสร็จเร็วข้ึน 

ภ า วิ ณี  ( 2550)  ท า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง
เศษส่วนและทศนิยม ระหว่างวิธี เรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชัน วิธีเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และวิธี เรียนตามคู่มือ 
สสวท. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ดงเมือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จ านวน 120 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่สอด แทรกเมตาคอกนิชัน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่เรียน
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แต่กลุ่ม
นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่สอดแทรก
เมตาคอกนิชันกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่
แตกต่างกัน 

เทพสุดา (2551) ท าการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อ ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัด
ลพบุรี นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 36 
คน ผลวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Suyanto (1999) ท าการศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตชนบท ยอร์กยากาต้า ประเทศ
อินโดนีเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3–5 รวม 664 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีคะแนน
สอบวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปรกติ 

Kopsovich (2001) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะการเรียนของนักเรียนกับคะแนนจาก
การทดสอบทักษะความรู้วิชาคณิตศาสตร์ในรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ 
5 จ านวน 500 คน ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการเรียน
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนที่
มีชาติพันธุ์ ตะวันตกมีความมุ่ งมั่ นที่ จะแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ที่ยุ่งยาก นักเรียนชาติพันธุ์เม็กซิกันชอบ
บรรยากาศเรียนที่เป็นแบบกันเองและต้องการเอาใจ
ครูผู้สอน ส่วนนักเรียนอเมริกันนิโกร ชอบการเรียน
แบบเคลื่อนไหว นักเรียนหญิงและนักเรียนชายชอบ
บรรยากาศการเรี ยนที่สวยงาม ต้องการอาหาร 
เครื่องดื่ม ต้องการความส าเร็จ ต้องการสนับสนุนจาก
ครูและผู้ปกครอง นักเรียนชายชอบเข้าช้ันเรียนสาย 

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีและมีความพึง

พอใจในการเรียนรายวิชาสถิติเบื้องต้น 
2. นักศึกษาสามารถน าวิธีการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสังคมของการเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งข้ึน 

3. นักศึกษาน าผลของการท างานเป็นทีมเป็น
กลุ่มไปใช้ในสังคมการท างานต่อไป 
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7. วิธีการด าเนินการวิจัย 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD จ านวน 1 แผน มีค่าสอดคล้องใน
เนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญและค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 3.64 ถึง 4.54 อยู่ในระดับมาก 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีค่า
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.80 ได้ค่าอ านาจการ
จ าแนกตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.69 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.93 

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อ
การเรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้นที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STAD มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนิน- 
การทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเรื่องสถิติ จ านวน 20 ข้อ โดยการทดสอบก่อน
เรียนทั้งประชากรทั้งหมด 3 กลุ่ม (sections) เพื่อจะ
ศึกษาความรู้พื้นฐานก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม ซึ่งท าการ
เลือกสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ส่วน
ทั้ง 2 กลุ่มที่ไม่ได้เลือกให้เป็นกลุ่มควบคุม 

2. ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยด าเนิน- 
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบบรรยายปรกติ ส่วนกลุ่ม
ทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่ม
เรียนเป็นทีมแบบ STAD และมีการทดสอบย่อย 3 ครั้ง 
โดยในแต่ละครั้งของการสอบจะจัดเรียงคะแนนภายใน
กลุ่ม 4 คน 

3. ขั้นตอนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผู้วิจัยด าเนินการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากจบภาคการศึกษาของแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ทดล องแ ละก ลุ่ ม ค วบคุ ม  โ ดย ให้ นั ก ศึ กษ าท า
แบบทดสอบปลายภาค แล้วน าคะแนนที่ได้มาหา
ค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 

4. ขั้นตอนเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ 
STAD เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือน้ี 
7.3 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนทั้งกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสอน
บรรยายปรกติ และกลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนรู้ด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียน
เป็นทีมแบบ STAD แล้วน ามาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งเป็นการทดลอง
แบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยอาศัยการทดสอบที 
(t–test for independent samples) และการ
ทดสอบไคสแคร์ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานของนัก- 

ศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัด
กลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD หรือกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายปรกติหรือกลุ่ม
ควบคุม โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง
สถิติ โดยการทดสอบทั้งประชากร เพื่อศึกษาความรู้
พื้นฐานก่อนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้ผลการ
ทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องสถิติ จ านวน 20 ข้อ 

โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประชากรทั้งหมด จ านวน 
คะแนนพื้นฐานระดับมัธยมปลาย 

t Sig 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

กลุ่มทดลอง 52 14.84 0.814 1.196 0.233 

กลุ่มควบคุม 153 15.02 0.963   
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มโดยกลุ่มนักศึกษา 52 
คนเป็นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.84 คะแนน 
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.02 คะแนน เมื่อ
ค านวณตัวสถิติทดสอบ t ได้ค่าเท่ากับ 1.196 และมีค่า 
Sig เท่ากับ 0.233 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่ายอมรับสมมติฐานหลัก 
กล่าวคือค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กัน จึงเป็นการยืนยันได้ว่าความรู้พื้นฐานของกลุ่ม

นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่ต่างกัน ก่อนการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดกลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD กับนักศึกษาที่ได้รับ
การเรียนการสอนแบบบรรยายปรกติ โดยท าการสอบ
วัดผลปลายภาคที่มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้คะแนน
ผลสอบแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่มเรียน
เป็นทีมแบบ STAD และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยายปรกติ 

วิธีการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

t Sig 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

กลุ่มเรียนรู้แบบ STAD 52 45.23 2.575 19.052 <0.001 

กลุ่มสอนบรรยายปรกติ 153 38.58 2.909   
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มโดยกลุ่มนักศึกษา 52 
คนเป็นกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.23 คะแนน 
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.58 คะแนน เมื่อ
ค านวณตัวสถิติทดสอบ t ได้ค่าเท่ากับ 19.052 และมี
ค่า Sig น้อยกว่า 0.001 จึงสรุปว่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เรียน
โดยการสอนบรรยายปรกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ความสัมพันธ์ของระดับความพึงพอใจต่อ
การเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้น โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มการท างานเป็นทีมแบบ STAD (n=52) 

จากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใช้การ
ทดสอบ Continuity Correction ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 
17.895 และได้ค่า Sig น้อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก กล่าวคือคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อ
การเรียน เมื่อค านวณค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ 
(contingency coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.532 
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ตารางที ่3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความพึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่

เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มการท างานเป็นทีมแบบ STAD (n=52) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

 มากที่สุด-มาก  ปานกลาง-น้อยที่สุด  รวม 

45.1–50.0  29  3  32 

39.1–45.0  6  14  20 

รวม  35  17  52 

              Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.557 1 < 0.001 

Continuity Correction 17.895 1 < 0.001 

Likelihood Ratio 21.379 1 < 0.001 

Linear-by-Linear Association 20.162 1 < 0.001 

              Symmetric Measures 
 Value   Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient 0.532   < 0.001 
 

4. ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาที่ใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้การจัดกลุ่มเรียนเป็นทีม
แบบ STAD ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
สถิติเบื้องต้น ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51–5.00 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51–4.50 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.50 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด จากการส ารวจของกลุ่ม

นักศึกษาที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัด
กลุ่มเรียนเป็นทีมแบบ STAD ได้ข้อมูลแสดงไว้ตาม
ตารางที่ 4 

จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมีค่า 4.44 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากและค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.65 
เป็นความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแบบ STAD เป็น
วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น รองลงมาคือความพึงพอใจต่อการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นการท าให้คนเก่งมีโอกาสได้
ช่วยเหลือคนเรียนไม่เก่งมีค่าเฉลี่ย 4.63 
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ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกลุ่ม

เรียนเป็นทีมแบบ STAD 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

(SD) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การจัดกิจกรรมแบบ STAD เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ 
   กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

4.65 0.714 มากที่สุด 

2. การเรียนแบบกลุ่มมีความเป็นกันเอง มีการช่วยเหลือกันทุกคนเป็นมิตรไม่ 
   เงียบเหงา ช่วยให้มีความสุขในการเรียน 

4.55 0.618 มากที่สุด 

3. การเรียนแบบกลุ่มเกิดการพัฒนาตนเอง มีความเป็นอิสระในการคิด ท าให้ 
   เป็นท่ียอมรับของสมาชิกภายในกลุ่ม 

4.38 0.791 มาก 

4. การน าเสนอผลงานของงานกลุ่ม ท าให้เพื่อนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและ 
   ฝึกฝนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.47 0.813 มาก 

5. การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นการท าให้คนเก่งมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนเรียน 
   ไม่เก่ง 

4.63 0.657 มากที่สุด 

6. เป็นการเรียนท่ีท าให้การจัดเน้ือหาในกิจกรรมร่วมกันมีความเหมาะสมกับ 
   เวลา สถานท่ี 

4.32 0.731 มาก 

7. ฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในงาน ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของ 
   กลุ่ม 

4.39 0.916 มาก 

8. การเรียนแบบกลุ่มมีโอกาสได้อ่านและได้เขียน วิเคราะห์สิ่งใหม่ ๆ เสนอ
ความ 
   คิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาได้มากขึ้น 

4.58 0.871 มากที่สุด 

9. การเรียนแบบกลุ่มท าให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจที่ตนเองมี 
   ส่วนช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ 

4.18 0.634 มาก 

10. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัด 
   กลุ่มไปประยุกต์ใช้ได ้

4.21 0.745 มาก 

ภาพรวมระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.44 0.749 มาก 
 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้แบบเทคนิคอื่น ๆ เช่นเทคนิค TGT เทคนิค TAI 
เทคนิค JIGSAW เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการน ารูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ไปจัด
กิจกรรมในเนื้อหาวิชาอื่น หรือในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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