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ED050 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณส าหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

The Learning Activities Active Learning STAD Techniques Course 810 208 Virtue, 
Morality and Teacher’ Code of Conduct for Students in the Graduate Diploma  

Program in Teaching Profession at College of Asian Scholars 
 

ไชยยงค์ สืบสารคาม1 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (4) ประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา  
(มคอ.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningเทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ 
(5) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบทดสอบ และแบบประเมิน ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .91 และ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) 
   
 
________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์ประจ าหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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 ผลการวิจัย พบว่า 
    1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD 
รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.76/90.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ตามท่ีก าหนดไว้ 
    2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD 
รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.9331 
แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 0.9331 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.31  
     3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
รายวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค STAD มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (  =27.61) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =48.71) แสดงว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4) คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( =4.30) 
   5) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ส าหรับครู พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43) 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD 
 
Abstract 
   The main purposes of this research were (1 ) to study of the effectiveness of the 
learning activities Active Learning STAD Technique course 8 1 0  2 0 8  virtue, morality and 
teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession At College of 
Asian Scholars effective 80/80 (2) to find the effectiveness of index Active Learning Indicators 
STAD Techniques course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate 
diploma program in teaching profession At College of Asian Scholars (3) to compare the 
study of learning achievement before and after learning Active Learning STAD 810 208 virtue, 
morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession 
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At College of Asian Scholars (4) to evaluate the quality management plan course description 
the learning activities Active Learning 810 208 Technical STAD of virtue, morality and teacher’ 
code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian 
Scholars and (5) To study the satisfaction of students in the graduate diploma program in 
teaching profession in Teaching and Learning with Active Learning STAD Technique course 
810 208 virtue, morality and teacher’  code of conduct for graduate diploma program in 
teaching profession Target group is a graduate diploma program in teaching profession 
registered  course 810 208 virtue, morality and teacher’  code of conduct in the second 
semester of the academic year 2017, 30 students were collected by the test and the 
evaluation form, the reliability was .91 and .92. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 
   A result of this study was found in the following aspects. 
     1) The Effective ness of learning activities Active Learning STAD Technique course 
810208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching 
profession At College of Asian Scholars. E1 / E2 is 81.76 /90.19  higher than the 80/80 threshold. 
      2) Index of effectiveness of Active Learning Activities STAD Technique course of 
virtue, morality and teacher’  code of conduct for graduate diploma program in teaching 
profession At College of Asian Scholars. The overall learning effectiveness index (E.I.) was 
0.9331 or 93.31 percent. 
    3) The comparison results of academic achievement of graduate students 
graduate diploma program in teaching profession ethics and code of conduct for teachers 
before learning and after learning activities Active Learning STAD has higher scores. And from 

the test. The t-test showed that the pre-test scores were (  =27.61) and the post-test scores 

were the mean ( =48.71). At the .01 level of significance. 
    4) The evaluation of Quality management plan course description participatory 
learning activities Active Learning STAD Technique 810 208 virtue, morality and teacher’ code 

of conduct for graduate diploma program in teaching profession has a good quality ( =4.30). 
    5) The Satisfaction of graduate students teachers curriculum on use of Active 
Learning curriculum course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for 
graduate diploma program in teaching profession found that the overall average was at a 

high level ( =4.43). 
Keywords :  Active Learning  STAD Technique 
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1.  บทน า 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมาย และหลักการ 
มาตรา 6 การจัดการศึกษา “ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และหมวด 1 มาตราที่ 22 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่  24 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (1) จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ 
ให้ได้ท า คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่ างต่อเนื่ อง (ราชกิจจานุ เบกษา, 2545, 2553) 
สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  
ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว เป็นความสามารถของผู้เรียน
ที่ท าให้สามารถเรียนรู้แบบน าตนเองและเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึง 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือการ
ผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรที่ ก าหนด การสอนในยุคปัจจุบัน  
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553)  
 Active Learning คือกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้ เรียนต้องได้มี โอกาส 
ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน 
การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่ งที่ เขาได้กระท าลงไป (Bonwell and 
James, 1991) และ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2552) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 
2 ประการ คือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทาง
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 
1993) โดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ 
(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
(co-creators) Fedler and Brent, 1996) 
  ผู้วิจัย ในฐานะอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 
810208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส าหรับครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายส าคัญทางการศึกษา ให้มี
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หน้าที่หลักทางด้านการจัดเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด จึงน าวิธีการสอน
แบบ  Active Learning มาใช้ในการสร้างวิธีการ
เรียนการสอนแบบใหม่ขึ้นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวา 
ได้กระตุ้นนักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(วิท ย าลั ยบั ณ ฑิ ต เอ เซี ย , 2558) ตล อดจน ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สอดคล้องกับ  มาตรา 30 โดยเฉพาะ
อาจารย์ผู้สอน จะต้องมีความรู้ ความสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 
810208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ
ครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
   2.2 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 
810208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ
ครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

   2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810208 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
   2.4 เพ่ือประเมินคุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810208 คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณส าหรับครูด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณส าหรับครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 
   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถ 
สร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน  รวมทั้ง
สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้
แบบกลุ่มใหญ่ (McKinney and Heyl, 2008) และ
ประภัสรา โคตะขุน (2554) ได้เสนอรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (think-pair- share) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (collaborative learning group) การ
เรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (student-led review 
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sessions) การเรียนรู้แบบใช้เกม (games) การเรียนรู้
แบบวิเคราะห์วีดีโอ (analysis or reactions to videos) 
การเรียนรู้แบบโต้วาที (student debates) การเรียนรู้
แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (student generated 
exam questions) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
(mini-research proposals or project) การเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา (analyze case studies) การเรียนรู้
แบบการเขียนบันทึก (keeping journals or logs) 
การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (write and 
produce a newsletter) แ ล ะก าร เรี ย น รู้ แ บ บ
แผนผังความคิด (concept mapping) สอดคล้อง
กับ สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ (2552)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก 345 
นาฏศิลป์ไทย ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 
พบว่า (1) ภายหลังการเรียนการสอน นิสิตมีความรู้
ทางนาฏศิลป์ไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ภายหลังการเรียนการสอน 
นิสิตมีทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยสูงกว่าก่อนการ
เรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(3) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ก่อน
เรียน โดยรวม อยู่ ในระดับมาก และหลั งเรียน 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
   3.2 เท คนิ ค  STAD (Student Teams–
Achievement Division) Slavin (1995) ได้ เสนอ
รูปแบบการเรียนแบบเป็นทีม ซึ่งขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้น
สอน ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม ขั้นที่ 3 ขั้น
ทดสอบย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ และ
ขั้นที่ 5 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม สอดคล้องกับ ชุติมณฑน์ 
พ่ออามาตย์  (2558) ได้ศึ กษา เรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ
เอกสารประกอบการเรียน พบว่า (1) ประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 88.83/87.50 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.7662 คิดเป็นร้อยละ 76.62 
(3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการศึกษาของ 
McKeachie et al., (1986) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
การสอนแบบบรรยาย และแบบ Active Learning 
สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ผล
การเรียนรู้ไม่ต่างจากการสอนแบบบรรยาย  และ
ดีกว่าการสอนแบบบรรยายในด้านการพัฒนาทักษะ
การคิด การเขียน การท างานกลุ่ม การน าเสนอที่
ส าคัญ ผู้ เรี ยนชอบ เรียนแบบ  Active Learning 
มากกว่าแบบบรรยาย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  
(Quasi- Experimental Research) ด า เนิ น แ ผ น 
การทดลองตามแบบแผนการวิจั ย One Group 
Pretest-Posttest Design โดยมี กลุ่ มทดลองกลุ่ ม
เดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (อรพินทร์  
ชูชม, 2552)  
 4.1 ป ระช ากรกลุ่ ม เป้ าห ม าย  ได้ แ ก่ 
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ห้ อง 3/5 ที่ ลงทะเบี ยนเรียน  รายวิชา 810 208 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู ภาค
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เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (บุ ญ ช ม  ศ รี ส ะอ าด , 2556) โด ย ใช้
ห้องเรยีนเป็นหน่วยในการเลือก  
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (1) ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เทคนิค STAD และแผนบริหารจัดการ
รายวิชา (มคอ. 3) 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณส าหรับครู  (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความพึง
พอใจของนักศึกษา  
  4.3 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  4 ฉบับ 
ประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 
208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (2) แบบประเมิน
คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 208 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
จ านวน 27 ข้อ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 30 ข้อ และแบบทดสอบระหว่างเรียน 
และหลังเรียน จ านวน 70/70 ข้อ และ (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และแบบประเมินนั้น 
ไม่ว่าจะใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างกี่ครั้ง หรือไม่ว่าจะ
น าไปสอบถามบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใด ก็จะได้รับ
ค าตอบที่ค่อนข้างแน่นอน โดยน าแบบสอบถาม และ
แบบประเมินที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบเชิง
เนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้ข้อมูล 
(Information) ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงที่ใช้ในการ

วิจัยกับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีลักษณะเหมือน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) จากนั้น
น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยการ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าตามวิธีการของ  
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน Kuder-Richardson Methods : 
(KR-20) (ไพศาล วรค า, 2558) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .91 และ .92 
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบแบบมี ส่ วน ร่ วม  (Active Learning) 
เทคนิค STAD ด าเนินการทดลองตามค าอธิบาย
รายวิชา จ านวน 7 บท เก็บข้อมูลจาก (1) การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD 
จ านวน 7 บท (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อและแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนและหลังเรียน จ านวน 70/70 ข้อ (3) 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย วิเคราะห์
ข้ อมู ล เป็ น  5 ตอน  ดั งนี้  ตอน ที่  1  วิ เค ราะห์
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 
208 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู 
ที่ มีป ระสิทธิภาพตามเกณ ฑ์  80/80  ตอนที่  2 
วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD ตอน
ที่  3 วิ เคราะห์ คุณภาพของแผนบริหารจัดการ
รายวิชา (มคอ.3) ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค 
STAD และตอนที่  5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
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นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค STAD 
 4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
และด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS เพ่ื อหาค่ าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(t-test)  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
   5.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่ วไปของนักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จ านวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มี
อายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.70 มีประสบการณ์ระหว่าง 1-3 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ตามล าดับ 
    5.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เท ค นิ ค  STAD ร า ย วิ ช า  810 208 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู  
มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างเรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน และหลัง
เรี ย น  มี ค่ า  E1/E2 ที่ ร ะ ดั บ  81.76/ 90.19 ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว้ 
   5.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณส าหรับครู  มีค่าดัชนีประสิทธิผล 

ในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.9331 แสดงว่า หลังการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค 
STAD ของนักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.9331 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.31 
 5.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ก่อนและหลังการ
จั ดกิ จ กรรมการ เรี ยน รู้ แบ บ  Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณส าหรับครู มีคะแนนสูงขึ้น และ
จากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบ

ก่อน เรียน  มี ค่ า เฉลี่ ย  เท่ ากับ  ( =27.61) และ
คะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่ ว ม มื อ  เท ค นิ ค  STAD มี ค่ า เฉ ลี่ ย  เท่ า กั บ 

( =48.71) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
     5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810208 คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณส าหรับครู ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ดี ( =4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านการประเมินและการ
ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา อยู่ในระดับดี 

( =4.41) รองลงมา คือด้านข้อมูลทั่วไป อยู่ในระดับ

ดี ( =4.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 

( =4.15)  
      5.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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ที่ มี ต่ อการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบ  Active 
Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู โดยรวม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวัด

แล ะป ระ เมิ น ผล  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก  ( =4.38) 
รองลงมา คือด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
คุณ ลั กษณ ะอาจารย์ ผู้ ส อน  อยู่ ใน ระดับมาก 

( =4.34) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านสื่อและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( =4.24)  
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย  
  6.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค 
STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ส าหรับครู  มีป ระสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างเรียน
ทั้ งหมด  และประสิท ธิภ าพของผลลัพ ธ์  จ าก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน และหลัง
เรี ย น  มี ค่ า  E1/E2 ที่ ร ะ ดั บ  81.76/ 90.19 ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ เลิศลักษณ์ ก าลังเลิศ (2558) ได้ศึกษา 
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
เรื่องค าควบกล้ า ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า  
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 81.74/80.17 เป็นไป
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้  
   6.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรี ย น รู้ แ บ บ  Active Learning เท ค นิ ค  STAD 
ร าย วิ ช า  810208 คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม แ ล ะ

จ ร รย าบ รรณ ส าห รั บ ค รู  พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning เทคนิค  STAD มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.9331 แสดงว่า 
นักศึกษา มีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.9331 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 93.31 สอดคล้องกับ จักรพงษ์ ธุระท า (2558) 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6491 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 64.91 
 6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค STAD พบว่าค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบด้วยค่า 
(t-test) พบว่า คะแนนทดสอบระหว่างเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.76 และคะแนนทดสอบหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 90.19 แสดงว่า คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ ปิยวรรณ ปาโส (2555) ได้ศึกษา การ
พัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
   6.4 ผลการประเมินคุณภาพแผนบริหาร
จัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 208 คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค  STAD โดยผู้ เชี่ ยวชาญ 

พบว่า โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( =4.30) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินและ
การปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา มีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด อยู่ในระดับดี ( =4.41) รองลงมา คือด้าน

ข้อมูลทั่วไป มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ( =4.38) และ
ด้ า น ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย ต่ า สุ ด  คื อ ด้ า น ท รั พ ย าก ร
ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดี 

( =4.15) สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะพล ทรง
อาจ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน 
รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู (200 204) โดยใช้การ
ส อ น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งนิ สิ ต ป ริ ญ ญ าต รี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น พบว่า คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา 
(มคอ.3) ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(Active Learning) โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี  
  6.5 ความพึ งพอใจของของนั กศึ กษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการ
จั ดกิ จ กรรมการ เรี ยน รู้ แบ บ  Active Learning 
เท ค นิ ค  STAD ร าย วิ ช า  810 2 0 8 คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( =4.43)เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่

ในระดับมาก ( =4.38) รองลงมา คือด้ านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะอาจารย์

ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.34) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านสื่อและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก ( =4.24) 
สอดคล้องกับ จิราภรณ์ แป้นสุข (2558) ได้ศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสตรีทุ่ งสง พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  
7. ข้อเสนอแนะ      
   ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาการน าไปใช้ 
และการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ควรมีการส่งเสริมความสามารถในการท างานกลุ่ม
การฝึกทั กษะปฏิบัติ  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  7.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เทคนิค STAD ด้วยการฝึกทักษะ
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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