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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ
ความรับผิดชอบต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

และแบบวัดความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี 
และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์/ ทักษะการท างานเป็น

กลุ่ม/ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
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ABSTRACT 

 This research aims to comparison of Mathematics learning achievement before and after 
using STAD Technique on Linear equations in one variable for students grade 7, to comparison of 
Mathematics learning achievement after using STAD Technique on Linear equations in one variable 
for students grade 7 with a 70%, to study teamwork skills and responsibility toward Mathematical 
on Linear equations in one variable for students grade 7 after using STAD Technique. The subjects 
of this study were 36 in students grade 7 in the second semester of the 2018 academic year at 
Pikraiwittaya School Khamphaengphet. They were randomly selected by using cluster random 
sampling. The instruments including the Lesson Plan focus on STAD Technique, the test about 
learning in Mathematics, the questionnaire about teamwork skills and the questionnaire about 
responsibility toward Mathematical. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
t-test.  
 The result found that; Students grade 7 had Mathematics learning achievement after using 
STAD Technique at the .05 level of significance, had Mathematics learning achievement after using 
STAD Technique higher than 70% at the .05 level of significance, had teamwork skills after using 
STAD Technique was at a high level and had responsibility toward Mathematical after using STAD 
Technique was at a high level. 

Keyword:  Mathematics Learning Achievement/ Responsibility Toward Mathematical/ Teamwork 
Skills/ STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ถ้าใคร เข้าใจและสามารถ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี คนนั้นจะได้เปรียบและมีทางเลือกมาก และน าไปสู่อนาคตที่สดใสได้ เพราะฉะนั้นเด็ก
ทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุน อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เรียนและเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
(NCTM, 2000 : 5) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนโดยทั่วไป พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมน้อย ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้า หรือฟังบรรยายไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหา จะ
เกิดความเบื่อหน่ายท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อเรียนเรื่อง
ใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเดิมที่เป็นพื้นฐานของเรื่องเดิม (จิรวรรณ จันทรแพ, 
2555 : 3)ในการด ารงชีวิตของคนเราต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันไป ตามเพศ วัย และกาลเทศะ  แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่
จะต้องมีควบคูกันไปกับการท าบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอน ก็คือความรับผิดชอบ ทุกวันนี้การที่สังคมเดือดร้อน
วุ่นวายสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากคนขาดความรับผดิชอบนั่นเอง ขาดความรับผิดชอบตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว การศึกษา และ
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สังคม โดยรวมการปลูกฝังความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และทุกฝ่ายควรช่วยกัน ปลูกฝังให้แกเด็กเพราะความ
รับผิดชอบเป็นเสมือนรากฐานท่ีส าคัญที่จะท าให้กิจการต่างๆส าเร็จ ช่วยให้การอยูร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น
และสงบสุข 
 การจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่มีลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
โดยคละระดับความสามารถและเพศ ซึ่งเป็นการศึกษา และท าความเข้าใจบทเรียนร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรียนในลักษณะช่วยเหลือกันและรับผิดชอบความรู้ร่วมกัน รวมทั้งช่วยนักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลางและอ่อนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (Slavin, 1995 : 75–80) ซึ่งมี 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ
ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้ และขั้นก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสอน (Teach) ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม (Team study) ขั้นการทดสอบ (Test) และขั้นการ
ตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม (Team recognition) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า 
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะรับผิดชอบ ต่อการเรียนรู้ของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม  (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 99) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการสังเกตพบว่า ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มี
ขั้นตอนการสอน คือ ครูน าเสนอบทเรียนใหม่ ไม่ได้ทบทวนบทเรียนเดิม หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยความจ ากัดด้วย
เวลา ครูอธิบายแล้วยกตัวอย่างประกอบ บนกระดานด าแล้วตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ให้นักเรียนฝึกท าตามตัวอย่าง 
โดยใช้แบบฝึกหัด ในหนังสือเรียน ซึ่งนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงท าให้มีนักเรียนบางส่วนเกิดความไม่
เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ขาดการฝึกทักษะการร่วมกันท างานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง จนท าให้ผู้เรียนขาดกระบวนการคิด ขาดการฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา ขาดการเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์อื่น 
ๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ท าให้ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้โดยง่าย 
ผู้เรียนจึงรู้สึกเบื่อหน่าย ส่งผลให้ประสิทธิผลในการสอนไม่ดเีท่าที่ควร  จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑต์่ าพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 
2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพิไกรวิทยา จากการประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยนั้น จะต้องรีบปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เพื่อเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตสาสตร์ให้สูงข้ึนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง และของเพื่อนร่วมกลุ่ม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันลดการแข่งขันเป็นรายบุคคล กระตุ้นให้
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น ในการค้นคว้าหาความรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล เพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  

สมมติฐาน 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากรและตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลาสอนทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
  2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ านวน 101 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
  3. ระยะเวลาในการวิจัย 
  ด าเนินการในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
  4. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
     4.1  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
     4.2  ตัวแปรตาม 
     4.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     4.2.2 ทักษะการท างานเป็นกลุม่  
     4.2.3 ความรับผดิชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) 
พบว่า เท่ากับ 0.80 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.50
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.74 
 4. แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 3 
ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (LIkert) จ านวน 12 ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (สัมประสิทธิ์แอลฟา 

) พบว่า เท่ากับ 0.82  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยภายหลังจากการสอนในแต่ละแผนจะให้นักเรียนท าใบงานประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว  
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดความรับผิดชอบทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
 5. น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD 

- ผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ (K) 

- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

- ความรับผดิชอบต่อการเรียนคณติศาสตร์ (A) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที 
(One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย 
  เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มดี 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มปรับปรุง  

   4. การศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล 
  เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  
ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 36 19.94 3.41 
12.886 .000 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 36 24.67 3.33 

    p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k X̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 36 21 24.67 3.33 6.608 .000 

    p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.81 0.40 ด ี

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 

2.83 

2.61 

0.38 

0.49 

ด ี

ด ี

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.69 0.47 ด ี

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.89 0.32 ด ี

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.58 0.50 ด ี

รวม 2.74 0.07 ด ี

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
แก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.89 และ S.D. = 0.32) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น ( X  = 2.83 และ 
S.D. = 0.38) และ การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ( X  = 2.81 และ S.D. = 0.40) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 
ตาราง 4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 
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ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ X̅ S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าที่ท่ีรับมอบหมาย 
1. การท าหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย 

 

2.64 

 

0.49 

 

มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.67 0.48 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.69 0.47 มาก 

ด้านการยดึมั่นในกฎเกณฑ ์
4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

 

2.28 

 

0.45 

 

ปานกลาง 

5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.69 0.47 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.72 0.45 มาก 

ด้านความเพียรพยายาม 
7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

8. ยอมรับผลการกระท าของตน 

9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 

 

2.56 

2.72 

2.72 

 

0.50 

0.45 

0.44 

 

มาก 

มาก 

มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา 
10. การเข้าเรียนตรงเวลา 

11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 

12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 

 

2.81 

2.75 

2.78 

 

0.40 

0.44 

0.42 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 2.67 0.03 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.67 และ S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การเข้าเรียนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.81 และ S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ท างานเป็นระบบ ละเอียด
รอบคอบ ( X  = 2.78 และ S.D. = 0.42) และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ( X  = 2.75 และ S.D. = 0.44) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการแสดง
ความคิดเห็น และการวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่มตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเข้าเรียนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
(พิสัย พงษ์ธน,ู 2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงานประสบความส าเรจ็ 
โดยมี ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยการแก้ปัญหาการเรียนแบบ แข่งขัน เรียน
โดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้คนเก่งได้ ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า และจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นเทคนิคท่ีมีการวัดผลโดยใช้คะแนน ความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท าให้นักเรียนทราบถึง
ความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มี การแข่งขันกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1995, 5-6) ที่ว่า การสอนตามรูปแบบกิจกรรม
นี้เป็นการจัดกลุ่มนักเรียน โดยคละระดับความสามารถซึ่งเป็น การท างานร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อน ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X  
= 2.74 และ S.D. = 0.07) เนื่องจากผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 – 5 คน มีทั้งนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน มี
การช่วยเหลือกัน ช่วยให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนมีก าลังใจในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน 
และเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถออกมา สอดคล้องกับ แนวคิดของ (ทิศนา แขมณี, 2552 : 98-99) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 
3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพือ่ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 
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 1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนรู้ให้ได้ ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้
คะแนนดีและได้รับการยกย่อง 
  2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคล
อื่น 
  3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วยซึ่งสอดคล้องการแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือกันท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคม และการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 3. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.67 และ S.D. = 0.03) จากระดับคะแนนเฉลี่ยความ
รับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท าให้เห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ แนวคิดของ (ทิศนา แขมมณี, 2557 : 99 – 101) ที่ได้ 
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่ม 
ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบ  
ความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
ของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการ
พึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนก าหนด  เป้าหมายใน
การท างาน/การเรียนรู้ร่วมกัน การให้รางวัลผลงานของกลุ่ม การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท าหรือใช้ร่วมกัน 
การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างาน ร่วมกันให้แต่ละคน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนครูควรให้การเสริมแรงทางบวกเพื่อ
เป็นการกระตุ้นผู้เรียน เพื่อจะให้การเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 2. ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในช่วงแรก พบว่า มีนักเรียนบางคนไม่เต็มใจที่จะเข้ากลุ่ม นักเรียนที่เก่งบางคน
ไม่ยอมรับนักเรียนที่อ่อน และจะมีนักเรียนที่อ่อนบางคนเมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนจะต้องพยายามอธิบายให้เห็นความส าคัญของการท างานกลุ่มว่าในการท างาน
กลุ่มทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญ เท่าเทียมกันในการที่จะท าให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นนักเรียนที่เก่งจะต้อง
ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน และนักเรียนที่อ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จ 
 3. เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมี
การก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา และท างานร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือระดับช้ันเรียนอื่นต่อไป 
 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ควรน าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป 
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