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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ระหวาง 
กอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ

ไตรสิกขา 4) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 100  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD 2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา  3) แบบทดสอบ
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2รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติตอการเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) เจตคติตอ

การเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ:  วิธีสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD วิธีสอนแบบไตรสิกขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เจตคติตอการเรียน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to compare: 1) students’ learning achievement 

before and after learning the topic of Buddhist doctrines through STAD cooperative learning 

method; 2) students’ learning achievement before and after learning the topic of Buddhist 

doctrines through Trisikha approach; 3) students’ learning achievement after learning the 

topic of Budhist doctrines through STAD cooperative learning method and through Trisikha 
approach; and 4) the students’ attitude towards the learning through STAD cooperative 

learning method and through Trisikha approach. The sample, derived by simple random 

sampling, was 100 Matthayomsuksa 3 students from Kannasoot Suksalai School, Suphan 
Buri Province during the second semester of academic year 2012. The research instruments 

were 1) lesson plans based on STAD cooperative learning method, 2) lesson plans based 

on Trisikha Approach, 3) learning achievement tests, and attitude tests towards the learning. 

The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The results were as follows:1) The students’ achievement after learning the topic of 
Buddhist doctrines through STAD cooperative learning method was higher than that of 
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before with a statistical significance at .05. 2) The students’ achievement after learning the 

topic of Buddhist doctrines through Trisikha Approach was higher than that of before with 

a statistical significance at .05. 3) The students’ learning achievement after learning 

through STAD cooperative learning method was different from learning through Trisikha 

Approach with a statistical significance at.05. 4) The students had different attitude towards the 

learning through STAD cooperative learning method and the learning through Trisikha 

Approach with a statistical significance at .05. 

 

Keywords: cooperative learning model, STAD technique, Trisikha Approach, learning  

   achievement,  learning attitude 

 

บทนำ  
การท่ีประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนาและย่ังยืน จะตองมีการพัฒนาหลาย ๆ ดาน  

โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย (human resource) เพ่ือใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม

ปจจุบัน ภายใตสังคมแหงการเรียนรูและพ้ืนฐานของขอมูลสื่อสารท่ีไรพรมแดน สงผลใหเกิดกระแส

ปฏิรูปการศึกษาข้ึน โดยนำคุณภาพผูเรียนมาเปนประเด็นสำคัญในการอภิปรายทุกเวทีการศึกษา 

และตางเห็นพองกันในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เปนผูที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ธรินธร  

นามวรรณ, 2548: 1) และในการพัฒนาดานการศึกษานั้นตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ

การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีปญหาคุณธรรมซับซอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  
คนเกงและเปนคนท่ีมีความสุขน้ัน จะตองเร่ิมจากการแกไขพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูเรียน

เปนอันดับแรกกอนที่จะดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง การแกไขพฤติกรรมของผูเรียนซ่ึงมีลักษณะนิสัย

เฉพาะตัวจะเปนไปไดยาก หากดำเนินการเฉพาะท่ีโรงเรียน จำเปนตองไดรับการประสาน 

ความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ผูนำชุมชน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของทางการศึกษารวมกัน

แกไขพฤติกรรมดังกลาว การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงคของเด็กในระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน เปนเร่ืองที่จำเปนอยางมาก ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  

ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กำหนดใหสถานศึกษาไดมีการจัดทำหลักสูตร 
ที่เก่ียวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให
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เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ การเรียนรูในโลกปจจุบันน้ันผูเรียน 

ตองสรางองคความรูใหมได เมื่ออยูในสังคมตองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนหลักสำคัญจึงจะพา 

ชีวิตประสบผลสำเร็จ เปนสุขอยางแทจริง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 ไดวางแนวทางการจัดการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เนนความสำคัญดานความรู 

คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผูเรียนจากการพัฒนาการเรียนของผูเรียน  

ดานความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ (ลัดดาวรรณ  

เจริญศักด์ิศิริ, 2548: 35) 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติไทย คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลานาน

นับพันป ดังน้ัน วิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมของชาติ จึงลวนเก่ียวพันและสืบเน่ืองมาจาก

ศาสนาท้ังสิ้นซึ่งรวมไปถึงความเช่ือ คานิยม และความเปนอยูของคนไทยท่ีแยกไมออกจากพระพุทธ

ศาสนา พระมหากษัตริยไทยทุกยุคทุกสมัยทรงเปนชาวพุทธท่ีดี ทรงประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาเปนแนวทางดำเนินชีวิตและเปนหลักในการปกครองประเทศ พระพุทธศาสนาไดหลอหลอม

เปนเลือดเน้ือของประชาชนไทย จนกลายเปนวิถีชีวิตและคุณลักษณะพิเศษท่ีเปนเอกลักษณ 

ของตนเอง (วิทย วิศทเวทย, 2550: 1) ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนหน่ึง 

นำมาซ่ึงความสะดวกสบายและปญหาสังคมไดสวนหน่ึง โดยเฉพาะปญหาท่ีเปนความตองการ 

ทางดานรางกายของมนุษย วิทยาศาสตร แมจะตอบปญหาและนำความสะดวกสบายมาสูสังคม

มนุษย แตก็มาพรอมกับปญหาตาง ๆ รวมท้ังเพ่ิมความเห็นแกตัวท่ีมุงแสวงหาวัตถุบริโภคจนละเลย

คุณธรรม สงผลใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ปญหาตางๆ ในสังคมสามารถแกไขไดดวย  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หากนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพและปญหาน้ัน ๆ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบปญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาด 

ความกระตือรือรน ขาดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเห็นวิชาพระพุทธศาสนาเปนเร่ือง 

ที่นาเบ่ือหนาย เน่ืองจากเห็นวาเปนเร่ืองไกลตัว ไมใชวิชาหลักท่ีทำใหนักเรียนสามารถสอบเขาแขงขัน
เพ่ือเรียนตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น เพ่ือใหไดงานทำท่ีดีในอนาคต จากการประเมินคุณภาพของนักเรียน

ระดับชาติ ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในสาระพระพุทธศาสนา อยูใน

ระดับที่ไมนาพอใจ คือมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 52.71 หากพิจารณาเน้ือหา พบวาเน้ือหาเร่ืองหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีคาเฉล่ียรอยละ 53.33  

จากสภาพปญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น ทำใหหลายฝายเรงพัฒนาการเรียนการสอน 

วิชาพระพุทธศาสนา กำหนดใหมีการศึกษาคนควาดานการเรียนการสอนจริยศึกษา เพ่ือมุงเนนให

นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพ่ือใหการเรียนการสอน
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รายวิชา พระพุทธศาสนา สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูตองจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย 

ซึ่งรูปแบบการสอนในพระพุทธศาสนามีหลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสม คือใชวิธี

สอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังดานวิชาการ คุณธรรม และ

จริยธรรม ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2550: 266) กลาวถึงการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD วาเปนวิธี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจัดแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน มีระดับ 

ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ ในสัดสวน 1 : 2 : 1 โดยคนเกงจะชวยเหลือ 

คนท่ีออนกวา กระท่ังคนท่ีออนเกิดความเขาใจอยางแมนยำ สมาชิกแตละคนจะตองรวมมือกัน 

ชวยเหลือกันทำงาน เมื่อทดสอบยอยตองทำดวยตัวเองไมมีการชวยเหลือกันแตละคนตองทำคะแนน

ใหมากท่ีสุดเพ่ือความสำเร็จของกลุม ใหไดรับการยกยอง สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา  

อุปสาร (2547: 134) การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือดวยกิจกรรม STAD เนนผูเรียน 

เปนศูนยกลาง เกิดจากการผสมผสานเน้ือหาสาระตาง ๆ กับทักษะการอยูรวมกันเปนกลุมยอย ๆ  

มีการชวยเหลือกันทำใหผลการเรียนรูนักเรียนดีขึ้น และไดฝกพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบไตรสิกขา ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูต-

ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9   

 

วัตถุประสงค 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค 

STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ

ไตรสิกขา และ 4) เจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุม

รวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 
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วิธีดำเนินการ 
1. ขอบเขตของเนื้อหา วิชาพระพุทธศาสนา รหัส ส33112 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาคเรียนท่ี 2 เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม และจริยธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในมาตรฐาน ส 1.1 ตวัชีวั้ดท่ี 6 และ 7 ประกอบดวย 5 เร่ือง ไดแก 1) อรยิสัจ 4  2) ขนัธ 5  3) มรรค 8  

4) สัปปุริสธรรม 7 และ 5) บุญกิริยาวัตถุ 10 

2.  ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง  

3 ชั่วโมง ตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง   

3.  กลุมตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling) กลุมทดลองท่ี 1 

เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 จำนวน 50 คน สอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 

STAD กับกลุมทดลองท่ี 2 เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/10 จำนวน 50 คน สอนโดยใชวิธีสอน

แบบไตรสิกขา 

4.  ตัวแปร  

 4.1  ตัวแปรตน ไดแก วิธีสอน 2 วิธี คือ วิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ

วิธีสอนแบบไตรสิกขา   

 4.2  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการเรียน 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3  โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนระหวางแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

แตกตางกัน 

4.  เจตคตติอการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 

โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกัน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 5 แผน 

โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ 

2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา จำนวน 5 แผน โดยมีคาความ

สอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.829 

4.  แบบวัดเจตคติตอการเรียน ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.991 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ดำเนินการสอนกลุมทดลองที่ 1 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD จำนวน 5 แผน กลุมทดลองที่ 2 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

จำนวน 5 แผน แลวปฏิบัติตามลำดับดังน้ี 

1.  แจงใหนักเรียนทราบและทำความเขาใจกับการจัดการเรียนรูถึงวิธีการจัดการเรียนรู 

บทบาทของผูเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียนและวิธีการวัดผลประเมินผล 

การเรียนในคร้ังน้ี 

2.  ดำเนินการสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันท้ังสองกลุม 

3.  ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองสอนตามแผนจัดการการเรียนรูทั้งสองกลุมใชเน้ือหาเดียวกัน 

และระยะเวลาในการสอนเทากัน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 5 แผน แผนละ  

3 ชั่วโมง ใชเวลาเรียน 15 ชั่วโมง 

4.  เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินการตามท่ีกำหนดไวแลวทำการทดสอบหลังเรียน (post - test) 

กับนักเรียนท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ

กอนเรียน  
5.  ผูวิจัยดำเนินการใหนักเรียนในกลุมทดลองทั้งสองกลุม ทำแบบวัดเจตคติของนักเรียน 

ที่มีตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบวัดเจตคติชุดเดียวกันท้ังสองกลุม 

6.  นำกระดาษคำตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมี 

ตอการเรียนเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จำนวน 50 คน โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน  

รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

 n x  S.D. t P-value 
 50 11.42 2.24  

51.04* 
 

.000  50 24.88 1.77 
* P< .05 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  

50 คน โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา กอนเรียนและหลังเรียน รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอ

ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ 

 นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสกิขา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 n x  S.D. t P-value 
 50 10.98 1.85  

43.99* 
 

.000  50 23.50 1.74 
* P< .05 
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ตอนที่ 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง

กลุมทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมทดลองท่ี 2 ใชวิธีสอน
แบบไตรสิกขา รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองท่ีใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย 

 เทคนิค  STAD กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 
 

 n x  S.D. t P-value 
  STAD 50 24.88 1.77  

4.430* 
 

.000  50 23.50 1.74 
* P< .05 

จากตารางท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอน

แบบไตรสิกขา คะแนนเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดย

ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอน

แบบไตรสิกขา  

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางกลุมวิธีสอน

แบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมทดลองท่ีใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา รายละเอียด 
การวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

 กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

 
 

 n x  S.D. t P-value 
 STAD 50 4.76 1.51  

19.364* 
 

.000  50 4.50 1.67 
* P< .05 
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จากตารางท่ี 4 พบวาเจตคติตอการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

 

อภิปรายผล 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธี

การสอนแบบไตรสิกขา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเรียนแบบ

กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนท่ีใหนักเรียนจัดเปนกลุมเล็ก ๆ โดยใหนักเรียนท่ีมีผล 

การเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง และออนอยูในกลุมเดียวกัน ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 

มีการชวยเหลือกันในการแสวงหาความรูใหม นักเรียนทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา  

รวมถึงมีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองท่ีศึกษาใหมากท่ีสุดประกอบกับมี 

การเสริมแรงดวยการใหรางวัลทำใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรวมกันสงผลให 

การเรียนรูมีการพัฒนาข้ึน นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากข้ึนจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสลาวิน (Slavin, 1995: 4) ที่กลาววา 

การสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนตนแบบการสอนท่ีครบวงจร ผูเรียนเรียนรูไดโดย 

การลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 – 5 คน เนนใหมี 

การแบงงานกันทำ ชวยเหลือกันในการทำงาน ครูทำการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนำ
คะแนนแตละคนมาเฉล่ียเปนคะแนนของกลุม มีการประกาศคะแนน กลุมใดมีคะแนนเฉล่ียถึงเกณฑ

ที่กำหนดก็จะมีรางวัลให วิธีสอนดวยเทคนิค STAD เปนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช 

ความคิดรวมกัน แลกเปล่ียนประสบการณความคิด มีเหตุผล ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิด
ของคนในกลุมเพ่ือเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแตละ

บุคคล ตลอดจนเพ่ือจะเรียนรูและรับผิดชอบงานของตนเองโดยมุงเนนผลประโยชนและความสำเร็จ
ของกลุมในการเรียนโดยมีสิ่งที่ตองคำนึง 3 ประการ คือ 1) รางวัลของกลุม 2) ผลความรับผิดชอบ

ของบุคคล 3) โอกาสความสำเร็จที่เทาเทียมกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกิริยา ปทอง  

(2552: 88) ที่เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT  

ผลการวิจัยพบวามีคะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับซูยานโต (Suyanto, 1999: 

3766-A) พบวาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน สูงกวานักเรียน ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสุพรรณี มีภูเวียง (2550: 64) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับสุวรรณารี 

ศรีขลา (2551: 102-103) พบวา การจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบกลุมรวมมอืดวยเทคนิค STAD เรือ่ง 

การอานจับใจความ วิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ 

นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคลองกับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู 

แบบรวมมือในการจัดกลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปนทีม (STAD)  

กับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน  

พบวาการเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทำใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับ 

การเรียนมากควรนำไปใชในการสอนใหเหมาะสมในการจัดตารางเรียนแบบเนนบล็อกเวลา และ 

สอดคลองกับฟารโลว (Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเก่ียวกับการสรางชุมชนชั้นเรียนและการใช

กลยุทธในการเรียนรูแบบรวมมือกันของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ พบวา นักเรียนสามารถ 

เรียนรูไดเพ่ิมขึ้น และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมท้ังสามารถแสดงการตอบสนองท่ีดีขึ้นดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบรวมมือกัน 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับสุดใจ พงษเพียจันทร (2547: 38) กลาววาการจัดการเรียนแบบ

รวมมือกันดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนเปนทีมท่ีผสมความรูความสามารถ ผูเรียนมีความสนุกสนาน  
มีปฏิสัมพันธหรือไดรับรางวัลสำหรับทีมที่สามารถทำคะแนนมากกวาฐานของตน และสอดคลองกับ

ชวลิต ชูกำแพง (2551: 74) กลาวเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ไววาเปน 
รปูแบบการสอนท่ีมกีารจัดนักเรียนเปนกลุมเลก็ ๆ โดยจัดใหนกัเรียนท่ีมรีะดับความสามารถแตกตางกัน

อยูรวมกันในกลุมและครูเปนผูกำหนดบทเรียนและการทำงานของกลุม โดยครูทำการสอนแลว 

ใหนักเรียนในกลุมทำงานชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยตรวจงานและอธิบายใหเพ่ือนเขาใจถูกตอง 

กอนนำสงครู หลังจากน้ันใหนักเรียนทุกคนตางทำขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน แลวนำคะแนน 

ที่ไดจากการสอบมาหาคาเฉล่ียเปนคะแนนฐานและมีการใหคะแนนกลุมที่ทำคะแนนไดดีกวาเดิม 
เปนตน  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการสอนแบบไตรสิกขา 

เปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณและ

สติปญญา ใหสามารถดำรงและดำเนินชีวิตในสังคมอยางมีสันติ มีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ ฝกอบรม

ตนดวยหลักของศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ  

(2549: 4) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพ่ือเสริมสราง 

ความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียน 

มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคลองกับสุวลัยพร พันธโยธี (2549: 142) ไดทำการวิจัยผลการสอนโดยใชบทเรียนเครือขาย 

การสอนดวยวิธีไตรสิกขา เรื่อง ความหมาย ความจริง คุณคา และความมุงหมายของชีวิตที่มี 

ตอผลการเรียนรูของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พบวา 

นักศึกษาท่ีเรียนปกติดวยวิธีสอนแบบไตรสิกขา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับอุบล นนทฤทธ์ิ (2553: 53-54) ไดศึกษา  
ผลการสอนแบบไตรสิกขาท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรม ในรายวิชา ส 43102 

สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา  

มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน 

ไดใชความคิดรวมกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณความคิด มีการชวยเหลือกัน มีเหตุผลซึ่งกัน 

และกัน ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิดของคนในกลุมเพ่ือเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชน
ในชวิีตประจำวนัตามความเหมาะสมของแตละบคุคล ทกุคนไดแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกัน 
มีการทดสอบเพื่อใหรางวัลแกกลุมที่มีคะแนนดีขึ้นจากฐานเดิม มีการเรียนรูอยางมีขั้นตอน 

ที่สำคัญคือ การนำเสนอเน้ือหา การจัดทีม การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดสอบ การใหรางวัล  

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีขอดีหลายประการ เชน ทำใหผูเรียนมี 

ความเอาใจใสรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคม มีทักษะในการแกปญหาท่ีดีและเห็นคุณคาในตนเอง 

เปนตน  
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1994: 31-37) ไดกลาวถึงองคประกอบ 

ของการสอนแบบรวมมือไว 5 องคประกอบ คือ 1) ความสัมพันธเก่ียวของกันทางบวก 2) การมี 

ปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกัน 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 4) การใชทักษะระหวาง

บุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย 5) กระบวนการกลุมท่ีมีขั้นตอน สรุปไดวาองคประกอบของ 

การสอบแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมรวมมือสูงกวาวิธีสอนแบบ
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ไตรสิกขา เพราะวิธีสอนแบบไตรสิกขาเนนการพัฒนาบุคคลมากกวาการทำงานเปนทีม และสอดคลองกับ 

อมร โสภณวิเชษฐวงษ และกวี อิศริวรรณ (2542: 7) กลาววา ไตรสิกขาคือ ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 

3 ประการ คือ อธิกศีลศึกษา อธิกจิตศึกษา และอธิปญญาสิกขา และสอดคลองกับพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 94 – 95) ใหความหมายไตรสิกขาไววา ไตรสิกขา คือ 

กระบวนการพัฒนาฝกฝนตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีเชื่อวามนุษยนั้นสามารถฝกฝนอบรมได ดังนั้น 

การท่ีจะเปนคนดีหรือเลวไมใชเร่ืองบังเอิญหรือวาสนาใด ๆ หากข้ึนอยูกับการมีความรูและการเปน 

ผูไดรับการฝกอบรม และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2544: 161) ไดประยุกตหลักไตรสิกขา 

โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูผานข้ันตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นอธิกศีลสิกขา 2) ขั้นอธิกจิตสิกขา  

3) ขั้นอธิกปญญาสิกขา สรุปไดวาการสอนแบบไตรสิกขาเปนวิธีการสอนที่นำกระบวนการฝกอบรม

พัฒนามนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตเปนวิธีสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ 

ทั้งกาย วาจาใจ มีสติตั้งมั่นสามารถแกปญหาและเกิดปญญาในตนเองได โดยมีครูเปนผูคอยแนะนำ

ในทางท่ีถูกท่ีควรให จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD  

กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาท่ีอางอิงมาในเบื้องตนจะเห็นวาการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD 

มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขาจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของซูยานโต (Suyanto, 1999: 3766-A)  

ไดศึกษาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบระหวางช้ันเรียนพบวา 

นักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของโจฮันน่ิง (Johanning, 2000: 151-160) ศึกษาการวิเคราะห

การเขียนและการทำงานกลุมรวมกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องตน  

พบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหน่ึงที่กระตุนนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตร สื่อสารความคิดของตน 

ลงบนกระดาษและถายทอดสูบุคคลอื่น การเขียนอธิบายกอนอภิปรายกลุม ทำใหมั่นใจวานักเรียน

ทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือน ๆ การเขียนทำใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส
ศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือน ๆ การเขียนทำใหนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น 

ในการทำงานกลุมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม ซึ่งบรรยากาศเชนน้ี นักเรียนจะมี 
ความกระตือรือรนในการคิดและการมีสวนรวมในการเรียนรูคณิตศาสตรดวย และสอดคลอง 

กับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405 - A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูแบบรวมมือในการจัด

กลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปนทีม (STAD) ไดทำการศึกษาคนควา 
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กับนักเรียน 47 คน ที่เรียนอยูในเกรด 12 ที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย 

การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน กับการสอนแบบกลุมรวมมือ จัดกลุมโดยใชผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยการสอนท้ังสองแบบนี้มีการวัดผลและประเมินผล ผลการศึกษาพบวา การเรียน

แบบรวมมือชวยนักเรียนเรียนรูทำใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนมากควรนำไปใช 

ในการสอนใหเหมาะสม ในการจัดตารางเรียนแบบเนนบล็อกเวลา และสอดคลองกับฟารโลว  

(Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเก่ียวกับการสรางชุมชน ชั้นเรียนและการใชกลยุทธในการเรียนรู 

แบบรวมมอืกนัของนกัเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ ผลการวิจยัพบวา นกัเรียนสามารถเรียนรูไดเพ่ิมขึน้ 

และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมทั้งสามารถแสดงการตอบสนองที่ดีขึ้นดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ

กันและสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ สอดคลองกับภูมิพรรณ ทวีชาติ (2549: 91) การศึกษาผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน และปรีชาเชิงอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเร่ืองหลักธรรม 

ในพุทธศาสนา ที่ไดรับการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD พบวา

นักเรียนท่ีเรียน เร่ือง หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ

ดวยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนท่ีเรียนเร่ืองหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ 

ดวยเทคนิค STAD มีปรีชาเชิงอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอง 

กับสุพรรณี  มีภูเวียง (2550: 64) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ

เทคนิค STAD เร่ือง วันสำคัญทางพระพทุธศาสนา ชัน้ประถมศึกษาปที ่3 พบวา แผนการจัดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลอง

กับสุวรรณารี ศรีขลา (2551: 102-103) ไดศึกษาคนควา เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม

รวมมือดวยเทคนิค STAD เร่ือง การอานจับใจความวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ พบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียน

เพ่ิมขึน้จากกอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 และสอดคลองกับกิรยิา ปทอง (2552: 88) 
ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT  
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวา 

กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียความเขาใจในการอานและ 

ความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบ 4 MAT  

หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉล่ีย 
ความเขาใจในการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา 

ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบ 

ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา
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ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับวรรณี ปดถาวโร  

(2553: 119) ไดศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ

บทเรียนการตูนชุดนิทานคุณธรรมเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4.  เจตคติตอการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการใชวิธีสอน

แบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนวิธีการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทั้ง 

ความสามารถสวนตัวและความรวมมือเปนทีม ประกอบกับนักเรียนมีความรูสึก ความเชื่อ  

ความศรัทธา ในวิธีการเรียนแบบไตรสิกขาวาสามารถทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูในเรื่อง หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาไดอยางเขาใจ สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต ฤทธิจรูญ (2549: 273) ไดกลาววา 

เจตคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อ ความศรัทธาของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู

และประสบการณ ชวยกระตุน จงูใจใหบคุคลแสดงพฤติกรรมตอสิง่ตาง ๆ ไปในทศิทางใดทิศทางหน่ึง 

เชน สนับสนุน หรือตอตาน สอดคลองกับวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2553: 2) กลาววา เจตคติหรือทาที

ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง และแสดงออกมาเปนรายบุคคลหรือเปนหมูเหลา สอดคลองกับ 

โวลแมน (Wolman,1993: 37 - 39) กลาววา เจตคติคือ ความพรอมของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรม 

ออกมา สอดคลองกับนภาพร กุลเรืองทรัพย (2548:22) กลาววา เจตคติคือการแสดงออกถึง 

ความรูสึก ความคิดเห็น ความเช่ือ และทาทีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจเปนไปไดทั้งทางบวก

และทางลบ สอดคลองกับฐานิตยา อมรพลัง (2548: 114-115) กลาววาเจตคติมีลักษณะท่ีสำคัญ 

เชน  เจตคติเกิดจากการเรียนรู  เจตคติเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง  เจตคติเปนส่ิงท่ีซับซอน เจตคติเกิดจาก

การเลียนแบบ เจตคติอาจเกิดข้ึนจากความมีจิตสำนึก เจตคติมีลักษณะคงทนถาวร สอดคลองกับ
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549: 223-224) กลาวถึงลักษณะของเจตคติวาเปนเร่ืองเก่ียวกับอารมณและ 

ความรูสึกของคน เจตคติของคนมีความคงเสนคงวา และไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง 

สอดคลองกับปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2546: 241-242) กลาววา เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 
2 ประการ คือ 1) องคประกอบดานความรูความเขาใจ และ 2) องคประกอบดานความรูสึกหรือ

อารมณ และสอดคลองกับสุเทพ พงศศรีวัฒน (2549: 2) กลาววาเจตคติประกอบดวยองคประกอบ  

3 ประการ คือ 1) องคประกอบท่ีเก่ียวกับอารมณและความรูสึก 2) องคประกอบเก่ียวกับความนึกคิด   
3) องคประกอบเก่ียวกับพฤติกรรม  

จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ จะเห็นไดวาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธี

สอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD และวิธีสอนแบบไตรสิกขาเกิดจากความรูสึก ความเช่ือ 
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ความศรัทธาของนักเรียนจึงมีผลทำใหเจตคติตอการเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

พระศุภชัย บุตระเกษ (2552: 122) เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถดานการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมดวยการอภิปราย

กลุม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีเจตคติ 

ตอการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะไดเปน  2 ดาน ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวานักเรียนท่ีสอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย

เทคนิค STAD มีเจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการทำวิจัยดังตอไปนี้ 

 1.1  ในการนำรูปแบบการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนควรปรับใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระในการเรียนรู 

และองคประกอบอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม 

 1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค STAD อาจมี

การปรับระยะเวลา ในการจัดการเรียนรูโดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของเด็กได 

ตามความเหมาะสม 

 1.3  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรใหความสนใจ

และนำเอาวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนา และวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะวิธีสอนแบบนี้เปนเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหน่ึง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาการนำวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใชรวมกับ

วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ มีความหลากหลาย 

 2.2  ควรทำการวิจัยในลักษณะการนำวิธีการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ 

การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือตางระดับชั้น 

 2.3  ควรทำการวิจัยในลักษณะแบบเดียวกันซ้ำอีกเม่ือเวลาผานไปเพ่ือท่ีจะไดขอมูล 

ที่เปนปจจุบัน 

 2.4  ควรมีวิธีการใชรูปแบบเทคนิค STAD ผสมผสานกับวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสมกับเน้ือหา 
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สรุป 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเจตคติที่มีตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 
STAD กับวิธีการสอนแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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