
 
 

  

HMP12-1 

การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์และความสามารถในการท างานกลุ่ม 
โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD               

A Study of Mathematics Problem Solving Abilities And Teamwork Abilities 
 By SSCS Model And STAD Teaching Technique 

อญัชนา  แข่งขนั (Anchana  kangkan)*  ดร.บรรทม สุระพร (Dr.Bunthom  Suraporn)** 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD กบันักเรียนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบปกติ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่ม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบั

เทคนิค STAD 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS 

ร่วมกบัเทคนิค STAD   กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสนมวทิยาคาร จ านวน 71 คน ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนแก้ปัญหาโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบ SSCS ร่วมกับ

เทคนิค STAD จ านวน 36  คน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ จ านวน 35 คน ผลการวิจยัพบว่า  1) กลุ่ม

ทดลองมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2) ความสามารถในการท างานกลุ่มของกลุ่มทดลอง อยูใ่นระดบัมาก และ3) ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัมาก 
 

ABSTRACT 
The objective of this research were : 1) to compare the ability in Mathematics Problem Solving of primary 

grade 5 Student  after being  taught by  SSCS Model And STAD Teaching Technique. 2) to study the group process 
abilities of the students that taught by SSCS Model And STAD Teaching Technique. 3) to study the students’ attitude 
toward  the instruction of SSCS Model And STAD Teaching Technique. The subject  were 71 eight grade students of 
Sanomwithayakan School. They were divided into two groups, one experimental group with 36 students being taught 
by using the SSCS Model And STAD Teaching Technique and one control group with 35 students being taught 
traditional method. The research findings were as following: 1) The mathematics problem solving abilities of  
experimental group were higher than those of control group at 0.05 level of significance. 2)  The experimental group 

teamwork abilities were at a high level. 3) The experimental group’ attitude toward  the instruction of SSCS Model 
And STAD Teaching Technique were at a high level. 
 

ค าส าคญั:  การจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   
                  ความสามารถในการท างานกลุ่ม 
Key Words: SSCS Model And STAD Teaching Technique, Mathematics problem solving ability, Teamwork ability  
 

* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
** อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทน า 
วชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ี มีความส าคญั

ในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนเขา้สู่ สงัคม เน่ืองจาก
มนุษยส์ามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั และใชเ้ป็นพ้ื นฐานในการ
เรียนคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันา
ให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะ
คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคน
ช่างคิดช่างริเร่ิมสร้างสรรค ์มีระบบระเบียบในการคิด 
มีการวางแผนในการท างาน  และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหา (สิ ริพ , 2545:1 ) ดังนั้ นกระทรวง 
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จึ ง ก า ห น ด ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ป็ น                    
หน่ึงในแปดของสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช2551 และเปิดโอกาส
ให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง
และตลอดชีวิตตามศกัยภาพ ทั้ งน้ี เพื่อให้เยาวชนเป็น   
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง 
น าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                    
ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดี ข้ึน  และเป็น                     
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 7-10)  แต่ผลการจดัการศึกษาท่ี ผ่านมากลบัไม่
บรรลุผลดงัท่ีคาดหวงั ดงัจะเห็นไดจ้ากการประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน                    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2557  พบวา่ มีคะแนน
เฉ ล่ียวิชาคณิตศาสตร์ เพี ยง 21.74 คะแนน ซ่ึงได้
คะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ50 ของคะแนนเตม็ (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557: ออนไลน์) และ
จากการรายงานผลการเรียนรู้จากโครงการประเมินผล
นกัเรียนนานาชาติ  (Program for International Student 
Assessment: PISA) ใน  พ.ศ. 2546  พบว่าสมรรถนะ
ในด้านการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนอายุ17 ปี ยงัต ่ ากว่าระดับพ้ืน 
ฐาน (สุนีย์, ปรีชาญ , และอัมพลิกา, 2550: 4) จาก
สภาพปัญหาดงักล่าว ปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ในปัจจุบนัอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี ส่งผลให้การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ไม่ประสบผลส าเร็จ นั่นคือ ครูสอน

คณิตศาสตร์ด้วยวิธีบรรยาย ครูควรปรับปรุงวิธีการ
สอนจากการเป็นผู ้บรรยายมาเป็นผู ้ประสานงานใน
การเรียน  และเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความ
คิดเห็น ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ครู
ควรห าวิ ธีก ารสอน ให้ นัก เรี ยน เรียนด้วยความ
สนุกสนาน สร้างเจตคติท่ี ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  เป็นผลท าให้
อยากเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน (ยุพิน, 2539: 3-4)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบ SSCS  ท่ีประกอบ 
ดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้น Search: S  เป็นการคน้หาขอ้มูล
ท่ี เก่ียวข้องกับปัญหา และการแยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ขั้น Solve: S เป็นการวางแผนและการด าเนิน 
การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ ขั้น Create: C  เป็นการ                          
น าผลท่ี ได้จากขั้น Solve  มาจัดกระท าเป็นขั้นตอน 
เพื่อ ให้ง่ายต่อความเข้าใจและส่ือสารกับคนอ่ืนได ้ 
และขั้น Share: S  เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับขอ้มูลและวิธีการแก้ปัญหา โดยรูปแบบการ
สอนน้ี มุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 
สภาพแวดลอ้มในการเรียนจะเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ 
(Child Centered)  จึงส่งผลให้ทกัษะการแกปั้ญหาและ
ในห้องเรียน มีประสิท ธิภาพมากข้ึน  นอกจากน้ี 
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ความคิดระหว่างนักเรียนกับครู หรือนักเรียนกับ
นักเรียน ส่งผลให้ครูและนักเรียนคนอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ 
วธีิการท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนเป็นอยา่งดี  (Pizzini, Shepardson, and Abell,  
1989: 523-534) 
 การแก้ปัญหาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคน
จะตอ้งเรียนรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา   
ทั้งน้ีเพ่ือจะน ากระบวนการน้ีไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนั เพราะการได้ฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้
ผู ้เรียนมีระเบียบขั้นตอนในการคิด  รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด (สิริพร, 2536: 
157) การแกปั้ญหาผู ้เรียนจะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา
ดว้ยการอ่านและวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีมีอยูเ่พ่ือส ารวจและ
วางแผนในการแกปั้ญหา คน้หาค าตอบ การตรวจสอบ
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ความถูกต้อง การพิจารณาผลลัพธ์ท่ี  ได้  และการ
สร้างสรรค์ปัญหาท่ีน่าสนใจจากข้อปัญหาเดิมตาม
กระบวนการแกปั้ญหาของครูลิคและรูดนิค  (Krulik, 
and Rudnick, 1993: 39-57) 
    ผู ้วิจัยยงัตระหนักว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ 
ความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และท่ี แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช2545  
มาตรา 24 (2) ซ่ึงระบุถึงการจักการเรียนรู้ ด าเนินการ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนั
และแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรม
วชิาการท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้ในรูปกระบวนการกลุ่ม 
คือการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกภายใน
ก ลุ่ม มี ความสาม ารถท างการ เรี ยน แตกต่ างกัน 
ความส าเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กับความร่วมมือกันของ
สมาชิก  สมาชิกแต่ ละคนจะมีหน้ าท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีจะเรียนรู้วิธีการแกปัญหาจากกิจกรรม
ต่างๆร่วมกนั ประกอบกบัในปัจจุบนัพบวา่การจดัการ
เรียนรู้ของครูไดน้ าแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญมาใช้ในโรงเรียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD มาใช้ในขั้นตอนการสอนและ
การร่วมกันฝึกแกโ้จทยปั์ญหาในกิจกรรมกลุ่ม ศึกษา
ความสามารถในการท างานกลุ่มและความพึงพอใจใน
การจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค 
STAD  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญห าทางคณิตศาสต ร์ของนัก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี5 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD กบันักเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ  

2) เพื่อศึกษาความสามารถในการท างาน
กลุ่ม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบั
เทคนิค STAD  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD 

 

วธีิการวจิยั 
 แผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ แบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วดัผลก่อนและ

หลงัการทดลอง (Pretest – Posttest  Control Group 

Desige) (จนัจิรา ,  2551 : 101) ดงัแผนภูมิ 

กลุ่ม สอบก่อน การจดัการเรียนรู้โดยใช้

การสอนรูปแบบ SSCS 

ร่วมกบัเทคนิค STAD 

สอบ

หลงั 

E  1T  
1X  

2T  

C  1T  
2X  

2T  
 

    E  แทน   กลุ่มทดลอง 

   C   แทน   กลุ่มควบคุม 

  1X   แทน   การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน    

                          รูปแบบ SSCSร่วมกบัเทคนิค STAD 

   2X  แทน   การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

  1T    แทน   การทดสอบวดัความสามารถในการ  

                          แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อน 

                          การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน 
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                          รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD         

   2T    แทน   การทดสอบวดัความสามารถในการ 

                           แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ หลงั  

                           การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอน 

                           รูปแบบ SSCS ความสามารถในการ 

                           ท างานกลุ่ม และประเมินความ 

                           คิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

                           โดยใชรู้ปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค   

                           STAD    

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

มีการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอความ ร่วม มือกับโรงเรียนสนม           

วทิยาคาร อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีท าการทดลอง

ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ี 

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD เร่ือง ความ

น่าจะเป็น  ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5  ใน

ระหวา่ง วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 – 20 มิถุนายน 2558 

2. ช้ีแจงให้นักเรียน ท่ี เป็นกลุ่มทดลอง

ทราบถึงการจัดการเรียน รู้รูปแบบ  SSCS ร่วมกับ

เทคนิค STAD เร่ืองความน่าจะเป็น เพ่ือให้นกัเรียนได้

ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

3. เก็บคะแนน ก่อนการจัดการเรียน รู้

รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD ซ่ึงคะแนนท่ีได้

ให้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยการให้

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีม่ี 5 

โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ท า

กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

  3.1  ค าบ ท่ี  1  ข อ งก ารท ดลอ ง  ท า

แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 10  

  3.2  คาบ ท่ี  2 -10  รวมทั้ ง ส้ิน  9  คาบ 

ด าเนินการทดลองสอน โดยท าการสอนกลุ่มตวัอย่าง

ตามแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับ

เทคนิค  STAD เ ร่ืองความ น่ าจะ เป็น  และสั ง เกต

ความสามารถในการท างานกลุ่ม พร้อมทั้ งตอบแบบ

ประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม 15 ขอ้หลงั

เรียนเสร็จแต่ละแผน 

  3.3  เม่ื อ ด า เนิ น ก ารสอน ค รบต าม

แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 

STAD เรียบ ร้อยแล้ว ท าการเก็บคะแนนหลังการ

จดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD ซ่ึง

คะแนน ท่ี ได้ให้ เป็ นคะแนนทดสอบหลัง เรียน 

(Posttest) โดยการท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวดั

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                    

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันัย จ านวน 10 ข้อ และตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD จ านวน 15 ขอ้ 

4. เม่ือตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เก็บ

รวบรวมการตอบประเมินความสามารถในการท างาน

กลุ่มและแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD เรียบร้อย 

แลว้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทาง

สถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยมีล าดับขั้นตอนใน

การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

5 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับ

เทคนิค STAD กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test for Independent Samples
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 2. ศึกษาความสามารถในการท างานกลุ่มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
รูปแบบ SSCS ร่วมกับ เทคนิค STAD โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD โดยใชส้ถิติ 
 ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยั 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี5 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD กับนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  
                  ท่ี5 หลงัไดรั้บการจดัการ เรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD  กบันกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

การจดัการเรียนรู้ 
n X  S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df Sig  

1 tailed 

แบบปกติ 35 39.69 6.37 
11.48 7.460 69 0.000* รูปแบบ SSCS ร่วมกบั

เทคนิค STAD 36 51.17 6.60 
  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ คะแนนความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง 
ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ไดรั้บการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 51.17 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.60  และนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 39.69  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.37  
เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t – independent 
Samples test) พบว่าความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD 
หลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  ผลการสังเกตความสามารถในการท างาน
กลุ่มของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2   ผลการสงัเกตความสามารถในการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้  
                  รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD 

ที ่ ความสามารถในการท างานกลุ่ม 
X  S.D.  ระดบัความพงึพอใจ 

1 มนุษยสมัพนัธ์ 3.93 0.14 มาก 
2 การส่ือสาร 3.93 0.15 มาก 
3 การแกปั้ญหา 3.96 0.13 มาก 

 โดยภาพรวม 3.94 0.13 มาก 

 จากตารางท่ี 2 โดยภาพรวมความสามารถใน

การท างานกลุ่มนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ

การจัดการเรียน รู้ รูปแบบ  SSCS ร่วมกับ เทคนิค 

STAD  อ ยู่ ใน ระดับ  ม าก   13.0S.D.,94.3X   

เม่ือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมอยู่ในระดับมากเป็น

อันดับ1 คือการแก้ปัญหา   13.0S.D.,96.3X 

ล าดับท่ี 2 คือมนุษยสัมพนัธ์   14.0S.D.,93.3X   

และการส่ือสาร  15.0S.D.,93.3X   

 3.  ผลการวดัระดบัความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD ปรากฏผล 

ดงัตาราง ท่ี 3

 

ตารางที ่3  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้าร  

                 จดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD 

ที ่ ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรียนรู้ 
X  S.D.  ระดบัความพงึพอใจ 

1 ดา้นบรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 1.75 พึงพอใจมาก 
2 ดา้นการจดัการเรียนรู้ 4.42 1.89 พึงพอใจมาก 
3 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ 4.52 1.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 โดยภาพรวม 4.48 3.54 พึงพอใจมาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้รูปแบบ   
SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 สรุปผลการวจิยั 
 จากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถ
ในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการท างานกลุ่ม โดยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS 
ร่วมกบัเทคนิค STAD  ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียน รู้ รูปแบบ SSCS 
ร่วมกบัเทคนิค STAD  มีความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียน รู้ รูปแบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD มีความสามารถในการท างาน
กลุ่มอยูใ่นระดบัมาก                                                                                 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผลวจิยั 
 จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การท างานกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD  ผูว้ิจยัได้น าเสนอการอภิปราย
ผลตามสมมติฐานดงัน้ี              
 สมมติฐานการวิจัยข้อ ท่ี  1  นั ก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เรี ยน รู้ รูป แบ บ  SSCS ร่ วมกับ เท ค นิ ค  STAD  มี
ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จาก
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ปรากฏวา่  
า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้
รูปแบบ SSCS ร่วมกับ เทคนิค STAD สูงกว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้แสดงว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS 
ร่วมกบัเทคนิค STAD ช่วยให้ความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงข้ึน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันนิสา (2554: 132)ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียน รู้รูปแบบ SSCS ท่ี มีต่ อ
ความสามารถในการแกปั้ญหา พบวา่ ความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS สูงกวา่ ก่อนไดรั้บการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ธนาวุฒิ  (2554: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลของการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ดว้ยรูปแบบ เอสเอสซีเอส ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียน พบวา่ หลงัการทดลอง นกัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบ SSCS มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
เปรียบเทียบท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ดว้ยการเรียนการสอน

แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กรกนก 
(2557: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการฝึกประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
รู้ SSCS ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถ
ในการแกปั้ญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จันจิรา   
(2552: 131) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการท างาน
กลุ่มโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 การท่ีผลวิจัยปรากฏผลดังน้ี  อาจเป็นผล
เน่ืองจากก่อนเรียนนักเรียนจะได้รับการทดสอบ
ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งน าประสบการณ์เดิมของนักเรียนมา
ใชใ้นการตอบแบบทดสอบ และหลงัเรียนทดสอบดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาอีก
คร้ังห น่ึง ในการทดสอบคร้ังน้ีนักเรียนได้ใช้ทั้ ง
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนและประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ SSCS 
ร่วมกบัเทคนิค STAD มาใช้ในการตอบแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ส่งผลให้
นักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิค STAD ท าคะแนนไดสู้งกวา่ จดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ สอดคล้องกับท่ี สุรชัย   (2522: 32-33) กล่าวว่า 
การให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และรู้วิธีท่ีจะใช้
หลกัการ การให้เด็กไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเร้าให้เด็ก สนใจ
อยากคิด อยากท า อยากแกปั้ญหาอยูเ่สมอ จะท าให้เด็ก
เขา้ใจไดช้ดัเจน และมองเห็นประโยชน์ท่ีจะน าไปใช ้
 นอกจากน้ีลกัษณะกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 
STAD ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้
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โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ ทั้ งน้ีผู ้วิจัยมีความเห็นว่าองค์ประกอบท่ี
ส่งผลใหผ้ลวจิยัปรากฏเช่นท่ีกล่าวมาเป็นเพราะ 
 1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จัก
การท างานเป็นทีมร่วมกัน เพราะได้น ากระบวนการ
ท างานกลุ่ม  และการ ร่วมกัน คิดวิ เคราะห์ โจทย์
ตามล าดับขั้ นตอนพัฒนาระดับความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาได้
เขา้ใจยิ่งข้ึน ประกอบกับการน ารูปแบบ SSCS มาใช้
ปฏิบัติขณะด าเนินการสอน และร่วมปฏิบัติงานของ
นกัเรียนเร่ิมตน้ โดยครูร่วมกบันกัเรียนทั้งชั้น                
 2. ล าดั บ ขั้ น ต อน ขอ ง รูป แบ บ  SSCS มี
กระบวนการคิด และการร่วมกนัคิดทุกขั้นตอนภายใน
กลุ่ม ท าให้นักเรียนทุกคนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
ตามล าดบัขั้นตอน ฝึกเขียนและการช่วยเหลือกนัภายใน
กลุ่ม โดยนักเรียนท่ีเก่งกว่าจะช่วยอธิบานขั้นตอนการ
แกปั้ญหาให้แก่นกัเรียนท่ีอ่อน เพ่ือการแข่งขนัระหวา่ง
กลุ่ม จึงท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท า
คะแนนของตนเองเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้คะแนนของกลุ่ม
เพ่ิม ข้ึน  เพ่ือเข้าสู่ เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ และร่วมกัน
ภาคภูมิใจในผลส าเร็จของกลุ่มในทางการเรียนแต่ละ
ค ร้ัง สุรพล  (2544: 17-18) กล่าวว่าการได้รับการ
เสริมแรง เช่น รางวลั ค  าชมเชย จะมีผลต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่การเรียนรู้ท่ีไม่ไดรั้บการ
เสริมแรง ผู ้ถ่ายทอดจ าเป็นต้องหาส่ิงเสริมแรงแก่
ผูเ้รียนให้มากท่ีสุด และการได้รับรู้ผลการเรียน จะมี
ส่วนช่วยให้ผลการเรียน รู้ดี ข้ึน  การรู้ผลของการ
ผิดพลาดจะช่วยให้นักเรียนได้แก้ไขข้อบกพร่องได้
ถูกตอ้ง และถา้รับรู้ผลส าเร็จก็สามารถน าความส าเร็จ
หรือส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังต่อไป และช่วยลดความ
ทอ้แทเ้บ่ือหน่ายท่ีเกิดจากการเรียนท่ีไม่มีโอกาสไดรั้บรู้
ผลการเรียนดว้ย  

 สมมติฐานการวิจัยข้อ ท่ี  2  นั ก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เรี ยน รู้ รูป แบ บ  SSCS ร่ วม กับ เท ค นิ ค  STAD มี
ความสามารถในการท างานกลุ่ม อยู่ในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 
STAD เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของนักเรียน โดยผูเ้รียน
จะร่วมกันท างานกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
และท่ีส าคญัมีการยอมรับความคิดเห็นกนั สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของสลาวิน (วชัรา, 2547: 1; อ้างอิงจาก 
Johnson & Johnson, 1996.) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือสมาชิกในกลุ่มจะมีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน และ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบผลงาน
ของกลุ่ม ผู ้สอนคอยกระตุ ้น  อธิบาย และดูแลให้
นกัเรียนแสดงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานกลุ่มมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอาโจส  และจอยเนอร์ (วชัรา,  
2547: 2; อา้งอิงจาก Ajose and Joyner, 1990.) ท่ีกล่าว
ไว้เก่ียวกับหลักส าคัญของการจัดการเรียน รู้แบบ
ร่วมมือซ่ึงมีการพ่ึงพาอาศยักนั การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดต่อการท างานกลุ่ม ต่อ
ตนเอง และต่อสมาชิกของกลุ่ม การใชท้กัษะทางสังคม 
การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม อีกทั้งมีการคิดคะแนน
พัฒนาการของตนเองและของกลุ่ม และยอมรับว่า
ความส าเร็จของนกัเรียนแต่ละคนข้ึนอยูก่บัความส าเร็จ
ของนักเรียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่มด้วย ส่งผลให้นักเรียนมี
ความตั้งใจ และร่วมมือกันในการท ากิจกรรมมากข้ึน 
การท างานเป็นกลุ่มย่อยช่วยให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมมากข้ึน เกิดเจตคติท่ีดี และถา้นักเรียนท างาน
กลุ่มนักเรียนจะแกปัญหาได้มากกว่าการท างานตาม
ล าพงั 
 สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกบัเทคนิค STAD อยู่
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ในระดับความพึงพอใจมาก ผลการวิจัยในคร้ังน้ี 
ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 
STAD โดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับความพึง
พอใจด้วยมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และ
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 
STAD  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมากเป็นล าดับท่ี 1 คือ ด้านประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงนกัเรียนมีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาศในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการ
จดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ รูปแบบ  SSCS ร่วมกับ เทคนิค  STAD เป็ นขั้ น
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มย่อย โดยคละความสามารถ คือมีนักเรียนท่ีเรียน
เก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน ท าให้สมาชิกใน  
กลุ่มร่วมกนัท างานไดดี้ข้ึน มีการปรึกษาหารือในกลุ่ม 
ท าใหน้กัเรียนช่วยเหลือกนัในขณะเรียน ซกัถามปัญหา
กนัอย่างอิสระคนเก่งสามารถอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่ม
ไดเ้ขา้ใจแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนไดก้ระจ่างชัด
ข้ึน การท างานกลุ่มท างานไดร้วดเร็วและงานเสร็จใน
เวลาท่ีก าหนด นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนั ช่วยเหลือสนับสนุนกนัท าให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สลาวิน (วชัรา,  2545: 165; อ้างอิงจาก 
Slavin, 1990.) ได้เสนอแนะไวว้่า การให้ผูเ้รียนเรียน
เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน จะช่วยใหผู้เ้รียนกระตือรือร้น 
ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนพฒันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความ
มัน่ใจในตนเองและรู้คุณค่าของตนเองมาก  
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 การจัดการ เรียน รู้โดยใช้ รูปแบบ  SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD มีขั้นตอนท่ีเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม การร่วมกนัคิดวเิคราะห์โจทยต์ามล าดบั
ขั้นตอนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนัคิด
ร่วมกนัท า เพ่ือใหเ้กิดกาเรียนรู้ร่วมกนัมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกัน โดยท่ีนักเรียนท่ีมีความสามารถ
สูงไดมี้โอกาสช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมีความสามารถต ่ากว่า
ดงันั้นจุดส าคญัผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด พูด
ได้แสดงความคิดเห็นและรู้จกัสรุปความคิดเห็นของ
หลายๆ คนทั้งในกลุ่มของตนเองและกลุ่มอ่ืนๆมาเป็น
ของตนเอง 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ในลกัษณะน้ีควรเพ่ิม
ระยะเวลา เพราะนักเรียนยังไม่ คุ ้น เคยกับการจัด
กิจกรรมโดยใช้รูปแบบ SSCSร่วมกับเทคนิค STAD  
ดงันั้ นครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมในด้านเน้ือหา 
กิจกรรม ใหเ้หมาะสมในแต่ละคาบท่ีสอน 
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