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  บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ผู้วิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน และของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  

ขั้นตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD  

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับผลการเรียน โดยจะท าการ

วิเคราะห์ด้วยความถี่ และค่าร้อยละ ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับผลการเรียน 
 

          สถานภาพ                                           จ านวน(คน)                  ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย                                                             29                             96.70 
     หญิง                                                              1                             3.30 

     รวม                                                          30                          100.00 
 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

        สถานภาพ                                            จ านวน (คน)                  ร้อยละ 
อายุ 
        ต่ ากว่า 15 ปี                                                    0                            0.00 
        15 ปี                                                             1                            3.34 
        16 ปี                                                            12                          40.00 
        17 ปี                                                            13                          43.33 
        18 ปีขึ้นไป                                                      4                           13.33 

       รวม                                                           30                         100.00 
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       สถานภาพ                                            จ านวน (คน)                  ร้อยละ 
ระดับผลการเรียน 
        ระดับพอใช้ (ผลการเรียนเฉลี่ย 0 – 1.99)              11                          36.67                                          
        ระดับดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 – 2.99)               12                          40.00  
        ระดับดีเยี่ยม (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 – 4.00)          7                           23.33                                         

    รวม                                                           30                         100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 96.70และ 
3.30 ตามล าดับ มีอายุ 17 ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.33 รองลงมามีอายุ 16 ปี ร้อยละ 40.00 และมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ปีร้อยละ 13.33 และมีอายุ 15 ปีร้อยละ 3.34 ตามล าดับ มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม 
(ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) ร้อยละ 23.33  ระดับดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) ร้อยละ 
40.00 และระดับพอใช้ (ผลการเรียนเฉลี่ย 0 - 1.99) ร้อยละ 36.67  ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน และของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-
8วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

      ประชากร            N               �̅�              (S.D.)               T               Sig 
ทดสอบก่อนเรียน        30                8.57             2.09 
                                                                                       24.64**         0.05 
ทดสอบหลังเรียน         30               16.53            1.94                   

 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัด
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD 

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจในวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ที่จัด กิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือ 

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ �̅� (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ

เนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น 
 4.57 0.57 มากที่สุด 
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2 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาได้มีความ
พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

4.50 0.73 มากที่สุด 

3 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาพยายาม
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ 

4.60 0.50 มากที่สุด 

4 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีโอกาส
ฝึกทักษะทางสังคม 

4.60 0.62 มากที่สุด 

5 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีโอกาส
เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม  

4.80 0.48 มากที่สุด 

6 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีบทบาท
ทางสังคมในชั้นเรียนมากขึ้น 

4.57 0.68 มากที่สุด 

7 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาในกลุ่ม
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน 

4.73 0.64 มากที่สุด 

8 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษากล้า
ซักถามในข้อสงสัยมากข้ึน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ �̅� (S.D.) ระดับคุณภาพ 
9 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษารู้จักการ

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
4.57 0.57 มากที่สุด 

10 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาสามารถ
จัดการกับข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม  

4.33 0.80 มาก 

11 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษารู้จักและ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

4.57 0.90 มากที่สุด 

12 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
การให้เหตุผล  

4.80 0.40  
มากที่สุด 

13 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่งเสริมความม่ันใจ
ในตนเองให้กับนักศึกษา 

4.73 0.52 มากที่สุด 

14 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร 

4.70 0.47 มากที่สุด 

15 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ส่งเสริมให้นักศึกษาทุก
คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกตลอดจน
ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน  

4.73 0.52 มากที่สุด 

16 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
ตัดสินใจและใช้เหตุผลร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม 

4.60 0.62 มากที่สุด 

17  กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  

4.57 0.68 มากที่สุด 
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18 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 

4.53 0.68 มากที่สุด 

19 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีความสุข
กับการท ากิจกรรมการเรียนการสอน  

4.80 0.41 มากที่สุด 

20 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ  

4.81 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.64 0.59 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ในวิชา 
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.64)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 19 ข้อ และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดยข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ข้อที่ 20กิจกรรม
การเรียนแบบ STAD ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ( �̅� = 4.81) นักศึกษามีความ
พึงพอใจเป็นอันดับที่สองคือ ข้อที่ 5 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม  ( �̅� = 4.80) ข้อที่  12 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่ง เสริมให้ เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการให้เหตุผล ( �̅� = 4.80) และข้อที่ 19 
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีความสุขกับการท ากิจกรรมการเรียนการสอน           ( 
�̅� = 4.80) อันดับที่สามคือ ข้อที่ 7 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาในกลุ่มเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความผูกพันกันมากขึ้น ( �̅� = 4.73)  ข้อที่ 13 กิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD ช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับนักศึกษา (�̅� = 4.73) และข้อที่ 15 กิจกรรมการเรียน
แบบ STAD ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกตลอดจนลงมือ
กระท าอย่างเท่าเทียมกัน (�̅� = 4.73)  ข้อที่ 14 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร (�̅� = 4.70)  ข้อที่ 8 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษากล้าซักถามในข้อสงสัยมาก
ขึ้น (�̅� = 4.67)  ข้อที่ 3 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาพยายามปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ (�̅� = 4.60)  ข้อที่ 4 กิจกรรมการเรียน
แบบ STAD ท าให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม (�̅� = 4.60)  ข้อที่ 16 กิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจและใช้เหตุผลร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม (�̅� = 4.60)  ข้อที่ 1 
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น (�̅� = 4.57)  ข้อที่ 6 
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนมากขึ้น (�̅� = 4.57)  ข้อ
ที่ 9 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษารู้จักการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง (�̅� = 4.57) 
ข้อที่ 11 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษารู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง         (�̅� 
= 4.57) ข้อที่ 17 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง        (�̅� = 
4.57) ข้อที่ 18 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  (�̅� = 
4.53) ข้อที่ 2 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาได้มีความพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม (�̅� = 4.50) ตามล าดับ ส่วนข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นรายข้อ มี
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ดังนี้ ข้อที่ 10 กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษาสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม 
(�̅� = 4.33)   
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 1/1-2 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัด
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรม
การเรียนแบบ STAD โดยกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนก
ช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ านวน 1 แผนก ได้แก่ แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  
จ านวน 1 ห้อง รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t – test แบบ dependent  
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ 
STAD กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 แผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 แผนก ได้แก่ แผนกช่างกลโรงงาน จ านวน 1 ห้อง 
รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความ
พึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 แผนกช่างกลโรงงาน 1/7-8  วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  และนักศึกษามีความพึงพอใจในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้
นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม และ กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ท าให้นักศึกษามี
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ความสุขกับการท ากิจกรรมการเรียนการสอน และการให้เหตุผลอันดับที่สามคือกิจกรรมการเรียน
แบบ STAD ท าให้นักศึกษาในกลุ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน 

 
การอภิปรายผล  

ผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้  
1. จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนแบบ STAD สามารถน ามาใช้กับการเรียนวิชาวัสดุ

ช่างอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิกเพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่ม ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันท าให้
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลง
มือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ท าให้
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การร่วมคิด การระดมความคิด น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพ่ือ
หาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมทักษะทางสังคม ท าให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจกันและกันระหว่างเพ่ือนมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี กรมวิชาการ (2543 : 
45-46) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการ
ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 2. การเรียนแบบ STAD มีผลต่อคะแนนหลังเรียนของนักเรียน สังเกตได้จากผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบกัน พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพ่ือช่วยเพ่ือนที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของสุวิวรรณ แสงยะรักษ์ และ พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่องการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด ารงชีวิตของ
พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.25/82.81 และ
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน 
1/7-8  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิภา เพ็ชร เจริญรัตน์ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
รายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี่ที่ 1 พบว่า 1) การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมมือที่เน้นโดยครูมีส่วนร่วม พบว่า หลังการ
จัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนมีผลค่าคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 49.06 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นโดยครูมีส่วนร่วมมีคะแนนโดยคิด
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เป็นร้อยละ 82.73 ส่งผลให้ผลความต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิม
มากขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ 23.59 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นโดยครูมีส่วนร่วม  
พบว่า ภาพรวมของทุกข้อที่ท าการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางดังนี้  
1. ผู้สอนควรศึกษารูปแบบการสอนแบบ STAD ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ ศึกษาทดลองกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบอื่น ๆ หรือศึกษาวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับรายวิชาชีพ  
2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก าลังใจให้นักเรียนให้เกิด

ความมั่นใจในการเรียน การท ากิจกรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. การน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ STAD ไปใช้ในการเรียนการสอนควรสร้างความเข้าใจกับ

นักเรียนว่าทุกคนต้องมีการช่วยเหลือในการท างานและมีความรับผิดชอบต่อการท างานของกลุ่ม  
2. ควรมีการฝึกให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้น

เรียน เพ่ือประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 
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