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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียน
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD
กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS
THE TOPIC OF BUDDHIST DOCTRINES, OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS
USING STAD COOPERATIVE LEARNING
METHOD AND TRISIKHA APPROACH
นพรัตน ศรีมาตร/ NOPPARAT SRIMAT1
ปราโมทย จันทรเรือง/ PRAMOTE CHANRUEANG2
สันติ แสงสุก/ SANTI SHANGSUK3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยใช วิ ธี ส อนแบบไตรสิ ก ขา ระหว า ง
กอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ
ไตรสิกขา 4) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
กลุม รวมมือดวยเทคนิค STAD 2) แผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชวธิ สี อนแบบไตรสิกขา 3) แบบทดสอบ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
อาจารย ดร. อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติตอการเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา
ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวา
ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) เจตคติตอ
การเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การใชวิธีสอนแบบ
กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คำสำคัญ: วิธีสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD วิธีสอนแบบไตรสิกขา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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
การที่ประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนาและยั่งยืน จะตองมีการพัฒนาหลาย ๆ ดาน
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย (human resource) เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
ปจจุบัน ภายใตสังคมแหงการเรียนรูและพื้นฐานของขอมูลสื่อสารที่ไรพรมแดน สงผลใหเกิดกระแส
ปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดยนำคุณภาพผูเรียนมาเปนประเด็นสำคัญในการอภิปรายทุกเวทีการศึกษา
และตางเห็นพองกันในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เปนผูที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ธรินธร
นามวรรณ, 2548: 1) และในการพัฒนาดานการศึกษานั้นตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีปญหาคุณธรรมซับซอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
คนเกงและเปนคนที่มีความสุขนั้น จะตองเริ่มจากการแกไขพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูเรียน
เปนอันดับแรกกอนที่จะดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง การแกไขพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งมีลักษณะนิสัย
เฉพาะตั ว จะเป น ไปได ย าก หากดำเนิ น การเฉพาะที่ โ รงเรี ย น จำเป น ต อ งได รั บ การประสาน
ความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ผูนำชุมชน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษารวมกัน
แกไขพฤติกรรมดังกลาว การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงคของเด็กในระดับ
ขั้นพื้นฐาน เปนเรื่องที่จำเปนอยางมาก ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ
ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กำหนดใหสถานศึกษาไดมีการจัดทำหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
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เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ การเรียนรูในโลกปจจุบันนั้นผูเรียน
ตองสรางองคความรูใหมได เมื่ออยูในสังคมตองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนหลักสำคัญจึงจะพา
ชีวิตประสบผลสำเร็จ เปนสุขอยางแทจริง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 ไดวางแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เนนความสำคัญดานความรู
คุ ณ ธรรมและกระบวนการเรี ย นรู ด า นการประเมิ น ผู เ รี ย นจากการพั ฒ นาการเรี ย นของผู เ รี ย น
ดานความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ (ลัดดาวรรณ
เจริญศักดิ์ศิริ, 2548: 35)
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติไทย คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลานาน
นับพันป ดังนั้น วิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมของชาติ จึงลวนเกี่ยวพันและสืบเนื่องมาจาก
ศาสนาทั้งสิ้นซึ่งรวมไปถึงความเชื่อ คานิยม และความเปนอยูของคนไทยที่แยกไมออกจากพระพุทธ
ศาสนา พระมหากษัตริยไทยทุกยุคทุกสมัยทรงเปนชาวพุทธที่ดี ทรงประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาเปนแนวทางดำเนินชีวิตและเปนหลักในการปกครองประเทศ พระพุทธศาสนาไดหลอหลอม
เป น เลื อ ดเนื้ อ ของประชาชนไทย จนกลายเป น วิ ถี ชี วิ ต และคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ เ ป น เอกลั ก ษณ
ของตนเอง (วิ ท ย วิ ศ ทเวทย , 2550: 1) ความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ว นหนึ่ ง
นำมาซึ่งความสะดวกสบายและปญหาสังคมไดสวนหนึ่ง โดยเฉพาะปญหาที่เปนความตองการ
ทางดานรางกายของมนุษย วิทยาศาสตร แมจะตอบปญหาและนำความสะดวกสบายมาสูสังคม
มนุษย แตก็มาพรอมกับปญหาตาง ๆ รวมทั้งเพิ่มความเห็นแกตัวที่มุงแสวงหาวัตถุบริโภคจนละเลย
คุณธรรม สงผลใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ปญหาตางๆ ในสังคมสามารถแกไขไดดวย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หากนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพและปญหานั้น ๆ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ นสาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบปญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาด
ความกระตือรือรน ขาดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเห็นวิชาพระพุทธศาสนาเปนเรื่อง
ที่นาเบื่อหนาย เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว ไมใชวิชาหลักที่ทำใหนักเรียนสามารถสอบเขาแขงขัน
เพื่อเรียนตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อใหไดงานทำที่ดีในอนาคต จากการประเมินคุณภาพของนักเรียน
ระดับชาติ ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในสาระพระพุทธศาสนา อยูใน
ระดับที่ไมนาพอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.71 หากพิจารณาเนื้อหา พบวาเนื้อหาเรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยรอยละ 53.33
จากสภาพปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ทำใหหลายฝายเรงพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา กำหนดใหมีการศึกษาคนควาดานการเรียนการสอนจริยศึกษา เพื่อมุงเนนให
นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อใหการเรียนการสอน
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รายวิชา พระพุทธศาสนา สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูตองจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย
ซึ่งรูปแบบการสอนในพระพุทธศาสนามีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสม คือใชวิธี
สอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งดานวิชาการ 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
คนที่ออนกวา กระทั่งคนที่ออนเกิดความเขาใจอยางแมนยำ สมาชิกแตละคนจะตองรวมมือกัน
ชวยเหลือกันทำงาน เมื่อทดสอบยอยตองทำดวยตัวเองไมมีการชวยเหลือกันแตละคนตองทำคะแนน
ใหมากที่สุดเพื่อความสำเร็จของกลุม ใหไดรับการยกยอง สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา
อุปสาร (2547: 134) การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือดวยกิจกรรม STAD เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง เกิดจากการผสมผสานเนื้อหาสาระตาง ๆ กับทักษะการอยูรวมกันเปนกลุมยอย ๆ
มีการชวยเหลือกันทำใหผลการเรียนรูนักเรียนดีขึ้น และไดฝกพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย
เทคนิค STAD เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบไตรสิกขา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
การเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

วัตถุประสงค
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ ดวยเทคนิค
STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบ
ไตรสิกขา และ 4) เจตคติตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีสอนแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
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วิธีดำเนินการ
1. ขอบเขตของเนื้ อ หา วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา รหั ส ส33112 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม และจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในมาตรฐาน ส 1.1 ตัวชีว้ ดั ที่ 6 และ 7 ประกอบดวย 5 เรือ่ ง ไดแก 1) อริยสัจ 4 2) ขันธ 5 3) มรรค 8
4) สัปปุริสธรรม 7 และ 5) บุญกิริยาวัตถุ 10
2. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง
3 ชั่วโมง ตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง
3. กลุมตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวธิ สี มุ อยางงาย (simple random sampling) กลุม ทดลองที่ 1
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 จำนวน 50 คน สอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD กับกลุมทดลองที่ 2 เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนระหวางแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
แตกตางกัน
4. เจตคติตอ การเรียน เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกัน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD จำนวน 5 แผน
โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช วิ ธี ส อนแบบไตรสิ ก ขา จำนวน 5 แผน โดยมี ค า ความ
สอดคลองและความเหมาะสมเทากับ 1.00 ทุกขอ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.829
4. แบบวัดเจตคติตอการเรียน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.991

วิธีดำเนินการวิจัย
ดำเนินการสอนกลุมทดลองที่ 1 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย
เทคนิค STAD จำนวน 5 แผน กลุมทดลองที่ 2 ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา
จำนวน 5 แผน แลวปฏิบัติตามลำดับดังนี้
1. แจงใหนักเรียนทราบและทำความเขาใจกับการจัดการเรียนรูถึงวิธีการจัดการเรียนรู
บทบาทของผูเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียนและวิธีการวัดผลประเมินผล
การเรียนในครั้งนี้
2. ดำเนินการสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนทั้งสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันทั้งสองกลุม
3. ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองสอนตามแผนจัดการการเรียนรูทั้งสองกลุมใชเนื้อหาเดียวกัน
และระยะเวลาในการสอนเทากัน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 5 แผน แผนละ
3 ชั่วโมง ใชเวลาเรียน 15 ชั่วโมง
4. เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามที่กำหนดไวแลวทำการทดสอบหลังเรียน (post - test)
กับนักเรียนทั้งสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
กอนเรียน
5. ผูวิจัยดำเนินการใหนักเรียนในกลุมทดลองทั้งสองกลุม ทำแบบวัดเจตคติของนักเรียน
ที่มีตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบวัดเจตคติชุดเดียวกันทั้งสองกลุม
6. นำกระดาษคำตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Vol.4 No. 2 July-December 2013

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

51

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จำนวน 50 คน โดยใช วิ ธี ส อนแบบกลุ ม ร ว มมื อ ด ว ยเทคนิ ค STAD ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
¨µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
* P< .05

n
50
50

x
11.42
24.88

S.D.
2.24
1.77

t

P-value

51.04*

.000

จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน
50 คน โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา กอนเรียนและหลังเรียน รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอ
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวธิ สี อนแบบไตรสิกขา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

S.D.
t
P-value
¨µ¦°
n
x
n°Á¦¸¥
50
10.98
1.85
®¨´Á¦¸¥
50
23.50
1.74
43.99*
.000
* P< .05
จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยใช วิ ธี ส อนแบบไตรสิ ก ขา หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง
กลุมทดลองที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับกลุมทดลองที่ 2 ใชวิธีสอน
แบบไตรสิกขา รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย
เทคนิค STAD กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา

S.D.
t
P-value
¨»n¤¸ÉÁ¦¸¥
n
x
ª·¸°Â¨»n¤¦nª¤¤º°oª¥Á· STAD
50 24.88 1.77
ª·¸°ÂÅ¦· µ
50 23.50 1.74 4.430*
.000
* P< .05
จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอน
แบบไตรสิกขา คะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดย
ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอน
แบบไตรสิกขา
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางกลุมวิธีสอน
แบบกลุ ม ร ว มมื อ ด ว ยเทคนิ ค STAD กั บ กลุ ม ทดลองที่ ใ ช วิ ธี ส อนแบบไตรสิ ก ขา รายละเอี ย ด
การวิเคราะหขอมูลนำเสนอในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD
กับกลุมทดลองที่ใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา

¨»n¤¸ÉÁ¦¸¥
ª·¸°Â¨»n¤¦nª¤¤º°oª¥Á· STAD
ª·¸°ÂÅ¦· µ
* P< .05

n
50
50

x
4.76
4.50

S.D.
1.51
1.67

t

P-value

19.364*

.000

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Vol.4 No. 2 July-December 2013

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

53

จากตารางที่ 4 พบวาเจตคติตอการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา

อภิปรายผล
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาผลสัมฤทธิแ์ ละเจตคติตอ การเรียน เรือ่ ง หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธี
การสอนแบบไตรสิกขา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนแบบ
กลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนที่ใหนักเรียนจัดเปนกลุมเล็ก ๆ โดยใหนักเรียนที่มีผล
การเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง และออนอยูในกลุมเดียวกัน ทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน
มีการชวยเหลือกันในการแสวงหาความรูใหม นักเรียนทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา
รวมถึ ง มี กิ จ กรรมส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ใ นเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาให ม ากที่ สุ ด ประกอบกั บ มี
การเสริมแรงดวยการใหรางวัลทำใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรวมกันสงผลให
การเรียนรูมีการพัฒนาขึ้น นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสลาวิน (Slavin, 1995: 4) ที่กลาววา
การสอนแบบร ว มมื อ ด ว ยเทคนิ ค STAD เป น ต น แบบการสอนที่ ค รบวงจร ผู เ รี ย นเรี ย นรู ไ ด โ ดย
การลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 – 5 คน เนนใหมี
การแบงงานกันทำ ชวยเหลือกันในการทำงาน ครูทำการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนำ
คะแนนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม มีการประกาศคะแนน กลุมใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ
ที่กำหนดก็จะมีรางวัลให วิธีสอนดวยเทคนิค STAD เปนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใช
ความคิดรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณความคิด มีเหตุผล ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิด
ของคนในกลุมเพื่อเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแตละ
บุคคล ตลอดจนเพื่อจะเรียนรูและรับผิดชอบงานของตนเองโดยมุงเนนผลประโยชนและความสำเร็จ
ของกลุมในการเรียนโดยมีสิ่งที่ตองคำนึง 3 ประการ คือ 1) รางวัลของกลุม 2) ผลความรับผิดชอบ
ของบุคคล 3) โอกาสความสำเร็จที่เทาเทียมกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกิริยา ปทอง
(2552: 88) ที่ เ ปรี ย บเที ย บความเข า ใจในการอ า นและความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT
ผลการวิจัยพบวามีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับซูยานโต (Suyanto, 1999:
3766-A) พบวาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบกลุม รวมมือดวยเทคนิค STAD เรือ่ ง
การอานจับใจความ วิชาภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคลองกับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405-A) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู
แบบร ว มมื อ ในการจั ด กลุ ม นั ก เรี ย นโดยยึ ด เกณฑ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยเป น ที ม (STAD)
กับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน
พบว า การเรี ย นแบบร ว มมื อ ช ว ยให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ทำให นั ก เรี ย นมี ค วามสนุ ก สนานกั บ
การเรียนมากควรนำไปใชในการสอนใหเหมาะสมในการจัดตารางเรียนแบบเนนบล็อกเวลา และ
สอดคลองกับฟารโลว (Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางชุมชนชั้นเรียนและการใช
กลยุทธในการเรียนรูแบบรวมมือกันของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา นักเรียนสามารถ
เรียนรูไดเพิ่มขึ้น และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมทั้งสามารถแสดงการตอบสนองที่ดีขึ้นดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสุดใจ พงษเพียจันทร (2547: 38) กลาววาการจัดการเรียนแบบ
รวมมือกันดวยเทคนิค STAD เปนการเรียนเปนทีมทีผ่ สมความรูค วามสามารถ ผูเ รียนมีความสนุกสนาน
มีปฏิสัมพันธหรือไดรับรางวัลสำหรับทีมที่สามารถทำคะแนนมากกวาฐานของตน และสอดคลองกับ
ชวลิต ชูกำแพง (2551: 74) กลาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค STAD ไววาเปน
รูปแบบการสอนทีม่ กี ารจัดนักเรียนเปนกลุม เล็ก ๆ โดยจัดใหนกั เรียนทีม่ รี ะดับความสามารถแตกตางกัน
อยูรวมกันในกลุมและครูเปนผูกำหนดบทเรียนและการทำงานของกลุม โดยครูทำการสอนแลว
ใหนักเรียนในกลุมทำงานชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยตรวจงานและอธิบายใหเพื่อนเขาใจถูกตอง
กอนนำสงครู หลังจากนั้นใหนักเรียนทุกคนตางทำขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน แลวนำคะแนน
ที่ไดจากการสอบมาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนฐานและมีการใหคะแนนกลุมที่ทำคะแนนไดดีกวาเดิม
เปนตน
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการสอนแบบไตรสิกขา
เปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณและ
สติปญญา ใหสามารถดำรงและดำเนินชีวิตในสังคมอยางมีสันติ มีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ ฝกอบรม
ตนด ว ยหลั ก ของศี ล สมาธิ ป ญ ญา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ล าพั ณ ย อุ ร บุ ญ นวลชาติ
(2549: 4) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสราง
ความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียน
มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับสุวลัยพร พันธโยธี (2549: 142) ไดทำการวิจัยผลการสอนโดยใชบทเรียนเครือขาย
การสอนดวยวิธีไตรสิกขา เรื่อง ความหมาย ความจริง คุณคา และความมุงหมายของชีวิตที่มี
ตอผลการเรียนรูของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พบวา
นักศึกษาที่เรียนปกติดวยวิธีสอนแบบไตรสิกขา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับอุบล นนทฤทธิ์ (2553: 53-54) ไดศึกษา
ผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรม ในรายวิชา ส 43102
สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา
มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชความคิดรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณความคิด มีการชวยเหลือกัน มีเหตุผลซึ่งกัน
และกัน ไดเรียนรูสภาพอารมณความรูสึกนึกคิดของคนในกลุมเพื่อเปนแนวคิดไปใชใหเปนประโยชน
ในชีวติ ประจำวันตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ทุกคนไดแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกัน
มี ก ารทดสอบเพื่ อ ให ร างวั ล แก ก ลุ ม ที่ มี ค ะแนนดี ขึ้ น จากฐานเดิ ม มี ก ารเรี ย นรู อ ย า งมี ขั้ น ตอน
ที่สำคัญคือ การนำเสนอเนื้อหา การจัดทีม การจัดกิจกรรมการเรียนรู การทดสอบ การใหรางวัล
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มีขอดีหลายประการ เชน ทำใหผูเรียนมี
ความเอาใจใสรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคม มีทักษะในการแกปญหาที่ดีและเห็นคุณคาในตนเอง
เปนตน
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1994: 31-37) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของการสอนแบบรวมมือไว 5 องคประกอบ คือ 1) ความสัมพันธเกี่ยวของกันทางบวก 2) การมี
ปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกัน 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 4) การใชทักษะระหวาง
บุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย 5) กระบวนการกลุมที่มีขั้นตอน สรุปไดวาองคประกอบของ
การสอบแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมรวมมือสูงกวาวิธีสอนแบบ
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ไตรสิกขา เพราะวิธสี อนแบบไตรสิกขาเนนการพัฒนาบุคคลมากกวาการทำงานเปนทีม 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
กระบวนการพัฒนาฝกฝนตามหลักพระพุทธศาสนาที่เชื่อวามนุษยนั้นสามารถฝกฝนอบรมได ดังนั้น
การที่จะเปนคนดีหรือเลวไมใชเรื่องบังเอิญหรือวาสนาใด ๆ หากขึ้นอยูกับการมีความรูและการเปน
ผูไดรับการฝกอบรม และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2544: 161) ไดประยุกตหลักไตรสิกขา
โดยจั ด ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ผ า นขั้ น ตอน 3 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น อธิ ก ศี ล สิ ก ขา 2) ขั้ น อธิ ก จิ ต สิ ก ขา
3) ขั้นอธิกปญญาสิกขา สรุปไดวาการสอนแบบไตรสิกขาเปนวิธีการสอนที่นำกระบวนการฝกอบรม
พัฒนามนุษยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตเปนวิธีสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ
ทั้งกาย วาจาใจ มีสติตั้งมั่นสามารถแกปญหาและเกิดปญญาในตนเองได โดยมีครูเปนผูคอยแนะนำ
ในทางที่ถูกที่ควรให จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD
กับวิธีสอนแบบไตรสิกขาที่อางอิงมาในเบื้องตนจะเห็นวาการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD
มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขาจึงมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของซูยานโต (Suyanto, 1999: 3766-A)
ไดศึกษาผลการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบระหวางชั้นเรียนพบวา
นักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ของกลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของโจฮันนิ่ง (Johanning, 2000: 151-160) ศึกษาการวิเคราะห
การเขียนและการทำงานกลุมรวมกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องตน
พบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหนึ่งที่กระตุนนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตร สื่อสารความคิดของตน
ลงบนกระดาษและถายทอดสูบุคคลอื่น การเขียนอธิบายกอนอภิปรายกลุม ทำใหมั่นใจวานักเรียน
ทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพื่อน ๆ การเขียนทำใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส
ศึ ก ษาด ว ยตนเองก อ นที่ จ ะพบครู กั บ เพื่ อ น ๆ การเขี ย นทำให นั ก เรี ย นมี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น
ในการทำงานกลุ ม โดยการแลกเปลี่ ย นความคิ ด ภายในกลุ ม ซึ่ ง บรรยากาศเช น นี้ นั ก เรี ย นจะมี
ความกระตื อ รื อ ร น ในการคิ ด และการมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ด ว ย และสอดคล อ ง
กับอารมสตรอง (Armstrong, 2003: 405 - A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูแบบรวมมือในการจัด
กลุมนักเรียนโดยยึดเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปนทีม (STAD) ไดทำการศึกษาคนควา
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กับนักเรียน 47 คน ที่เรียนอยูในเกรด 12 ที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมโดยใชตำราเรียนโดยการอธิบาย
การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน กับการสอนแบบกลุมรวมมือ จัดกลุมโดยใชผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการสอนทั้งสองแบบนี้มีการวัดผลและประเมินผล ผลการศึกษาพบวา การเรียน
แบบร ว มมื อ ช ว ยนั ก เรี ย นเรี ย นรู ท ำให นั ก เรี ย นมี ค วามสนุ ก สนานกั บ การเรี ย นมากควรนำไปใช
ในการสอนให เ หมาะสม ในการจั ด ตารางเรี ย นแบบเน น บล็ อ กเวลา และสอดคล อ งกั บ ฟาร โ ลว
(Farlow, 2004: 395) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางชุมชน ชั้นเรียนและการใชกลยุทธในการเรียนรู
แบบรวมมือกันของนักเรียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ ผลการวิจยั พบวา นักเรียนสามารถเรียนรูไ ดเพิม่ ขึน้
และนักเรียนเรียนรูไดดีรวมทั้งสามารถแสดงการตอบสนองที่ดีขึ้นดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
กันและสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ สอดคลองกับภูมิพรรณ ทวีชาติ (2549: 91) การศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และปรีชาเชิงอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องหลักธรรม
ในพุทธศาสนา ที่ไดรับการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD พบวา
นักเรียนที่เรียน เรื่อง หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่เรียนเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD มีปรีชาเชิงอารมณแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และสอดคลอง
กับสุพรรณี มีภูเวียง (2550: 64) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ
เทคนิค STAD เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 พบวา แผนการจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลอง
กับสุวรรณารี ศรีขลา (2551: 102-103) ไดศึกษาคนควา เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง การอานจับใจความวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ พบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียน
เพิม่ ขึน้ จากกอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคลองกับกิรยิ า ปท อง (2552: 88)
ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรูแบบ 4 MAT
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานและ
ความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบ 4 MAT
หลั ง การทดลองสู ง กว า ก อ นทดลองอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และคะแนนเฉลี่ ย
ความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา
ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ
ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูแบบรวมมือตามวิธี STAD สูงกวา
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ที่เรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับวรรณี ปดถาวโร
(2553: 119) ไดศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ
บทเรียนการตูนชุดนิทานคุณธรรมเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. เจตคติตอการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบไตรสิกขา แตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชวิธีสอน
แบบกลุ ม ร ว มมื อ ด ว ยเทคนิ ค STAD เป น วิ ธี ก ารสอนที่ เ ป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได แ สดงออกทั้ ง
ความสามารถส ว นตั ว และความร ว มมื อ เป น ที ม ประกอบกั บ นั ก เรี ย นมี ค วามรู สึ ก ความเชื่ อ
ความศรัทธา ในวิธีการเรียนแบบไตรสิกขาวาสามารถทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูในเรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไดอยางเขาใจ สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต ฤทธิจรูญ (2549: 273) ไดกลาววา
เจตคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อ ความศรัทธาของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรู
และประสบการณ ชวยกระตุน จูงใจใหบคุ คลแสดงพฤติกรรมตอสิง่ ตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่
เชน สนับสนุน หรือตอตาน สอดคลองกับวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2553: 2) กลาววา เจตคติหรือทาที
ความรู สึ ก ที่ มี ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และแสดงออกมาเป น รายบุ ค คลหรื อ เป น หมู เ หล า สอดคล อ งกั บ
โวลแมน (Wolman,1993: 37 - 39) กลาววา เจตคติคือ ความพรอมของบุคคลที่แสดงพฤติกรรม
ออกมา สอดคล อ งกั บ นภาพร กุ ล เรื อ งทรั พ ย (2548:22) กล า วว า เจตคติ คื อ การแสดงออกถึ ง
ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อ และทาทีของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเปนไปไดทั้งทางบวก
และทางลบ สอดคลองกับฐานิตยา อมรพลัง (2548: 114-115) กลาววาเจตคติมีลักษณะที่สำคัญ
เชน เจตคติเกิดจากการเรียนรู เจตคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เจตคติเปนสิ่งที่ซับซอน เจตคติเกิดจาก
การเลียนแบบ เจตคติอาจเกิดขึ้นจากความมีจิตสำนึก เจตคติมีลักษณะคงทนถาวร สอดคลองกับ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2549: 223-224) กลาวถึงลักษณะของเจตคติวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและ
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) องคประกอบที่เกี่ยวกับอารมณและความรูสึก 2) องคประกอบเกี่ยวกับความนึกคิด
3) องคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ จะเห็นไดวาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใชวิธี
สอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD และวิธีสอนแบบไตรสิกขาเกิดจากความรูสึก ความเชื่อ
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ความศรัทธาของนักเรียนจึงมีผลทำใหเจตคติตอการเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พระศุภชัย บุตระเกษ (2552: 122) เรือ่ ง การเปรียบเทียบความสามารถดานการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมดวยการอภิปราย
กลุม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะไดเปน 2 ดาน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวานักเรียนที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวย
เทคนิค STAD มีเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการทำวิจัยดังตอไปนี้
1.1 ในการนำรู ป แบบการสอนโดยใช วิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ ด ว ยเทคนิ ค STAD ไปใช
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู ส อนควรปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาสาระในการเรี ย นรู
และองคประกอบอื่น ๆ ใหเหมาะสม
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค STAD อาจมี
การปรับระยะเวลา ในการจัดการเรียนรูโดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของเด็กได
ตามความเหมาะสม
1.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรใหความสนใจ
และนำเอาวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา และวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะวิธีสอนแบบนี้เปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการนำวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ไปใชรวมกับ
วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ มีความหลากหลาย
2.2 ควรทำการวิจัยในลักษณะการนำวิธีการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ
การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือตางระดับชั้น
2.3 ควรทำการวิจัยในลักษณะแบบเดียวกันซ้ำอีกเมื่อเวลาผานไปเพื่อที่จะไดขอมูล
ที่เปนปจจุบัน
2.4 ควรมีวิธีการใชรูปแบบเทคนิค STAD ผสมผสานกับวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหา
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สรุป

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติที่มีตอการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค
STAD กับวิธีการสอนแบบไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาวิธีสอนแบบไตรสิกขา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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