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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

Active Learning Management By STAD Techniques of Students Course 810107 Psychology 
for Teachers in the Graduate Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars 

 
ปิยะพล ทรงอาจ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา810107 
จิตวิทยาส าหรับครู  ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ เทคนิค  STAD ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (4) ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (5) ประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ (6) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน จ านวน 10 บท  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน จ านวน 100 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 
60 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน จ านวน 30 ข้อ แบบประเมิน
คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) จ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .91, .94 และ .93 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที (t-test)  
   ผลการวิจัย พบว่า 
    1) ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.38/92.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.7887 แสดงว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 0.7887 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.87      
    3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค 
STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
พบว่า มีคะแนนสูงข้ึน โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =25.39) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ (X =53.30) และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =27.91)  แสดงว่า โดยรวม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
____________________________________________________________________________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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  4) คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.51) 
    5) คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.54) 
    6) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิค STAD 
 
Abstract 
 The main purposes of this research were (1 )  to Create and Research of Efficiency’s Teaching 
documents course 810107  Psychology for Teachers with Active Learning ManagementBy STAD Techniques of 
Students in the Graduate Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars to get the efficiency 
according to criteria of 80/80, (2) to Study of the Effectiveness Index on Teaching documents course 
810107 Psychology for Teachers with Active Learning Management By STAD Techniques of Students in the 
Graduate Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars, (3) to Compare the Achievement before, 
after, and after the Active Learning Management By STAD Techniques course 810107 Psychology for Teachers 
of studentsin the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (4) to 
Evaluate the Quality of teaching documents course 810107  Psychology for Teachers with Active Learning 
Management By STAD Techniques of Students in the graduate diploma program in teaching profession 
College of Asian Scholars, (5) to Evaluate the Quality of teaching management plan (TQF.3) course 810107 
Psychology for Teachers with Active Learning Management By STAD Techniques of Students in the 
graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars and (6) to study the 
satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession toward teaching 
documents course 810107 Psychology for Teachers with Active Learning Management By STAD Techniques 
College of Asian Scholars. Target group is a graduate of students in the graduate diploma program in 
teaching profession College of Asian Scholars enrollment in course 810107 Psychology for Teachers in the 
first semester, academic Year 2019, a number of 120 people. Research Instrument is as follows: Teaching 
documents, a total of 10 lessons, learning achievement test consists of the during test and after test, a 
total of 100 points, learning achievement test consists of pre-test and post-test, a total of 60 points in 
clouding of multiple choice (4 choices). Evaluation of quality Teaching documents of 30 points, evaluate 
the quality of teaching management plan (TQF.3) of 30 points, and evaluate the satisfaction of students of 
30 points. The reliability was .91, 94 and .93. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t-test. to Study the Satisfaction 
 A result of this study was found in the following aspects.  
    1) The effectiveness of Teaching documents course 8 1 0 1 0 7  Psychology for Teachers with 
Active Learning Management By STAD Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars. The efficiency of E1 / E2 is 82.38/92.60, which is higher than the 80/80 
criterion. 
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    2) The effectiveness index of Teaching documents course 810107  Psychology for Teachers 
with Active Learning Management By STAD Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars, the index effectiveness in learning (E.I.) was 0.7887, indicating that the 
overall increase students' knowledge of 0.7887, or 78.87 percent. 
   3) Comparison of academic achievement before, after, and after with Active Learning 
Management By STAD Techniques course 810 107  Psychology for Teachers of Students in the Graduate 
Diploma Teaching Profession College of Asian Scholars, have a higher score from the t-test, it was found 
that the pre-test scores were ( X =25.39) and the post-test scores were ( X =53.30), and Development 
result scores were ( X =27.91), show that total Students in the Graduate Diploma Teaching Profession with 
more development. There were statistically significant differences at the .01 level. 
  4) The Quality of teaching documents course 8 1 0 1 0 7  Psychology for Teachers with Active 
Learning Management By STAD Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching Profession 
College of Asian Scholars, graduates overall quality at a very good level ( X =4.51) 
    5) The Quality of teaching management plan (TQF. 3) course 810107 Psychology for Teachers 
with Active Learning Management By STAD Techniques of Students in the Graduate Diploma Teaching 
Profession College of Asian Scholars, graduates overall quality at a very good level ( X =4.54). 
    6) The Satisfaction of Students in the Graduate Diploma Teaching Profession on teaching 
documents course 810107 Psychology for Teachers with Active Learning Management By STAD Techniques 
of learning College of Asian Scholars found that the overall average was at a high level ( X =4.66). 
 
Keywords:  Active Learning Management, STAD Techniques  
 
บทน า 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้กรอบแนวคิดการ
จัดการศึกษาได้รับอิทธิพลจากบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป และปั จจัยกระ ตุ้นจากภายนอกประเทศส่งผลให้
สถาบันการศึกษาทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจกับการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึงทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) ซึ่งเป็น
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากศตวรรษที่ผ่านมา 
ทักษะส าคัญที่ผู้เรียนต้องมีคือความสามารถในการปรับตัว 
(adaptability) ความสามารถในการสื่อสารชั้นสูง และ
ทั ก ษ ะทางสั งคม  (Complex Communication/social 
skills) ทักษะการแก้ปัญหาที่ ไม่เคยเผชิญมาก่อน (non-
routine problem solving skills) ค วาม ส าม ารถก าร
บริห ารจัดการตน เอง และการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ (self-management/self-development) 
และการคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) (วิจารณ์ 
พานิช , 2555) ดังน้ัน แนวทางการจัดการศึกษาจึงต้อง

ปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ คือเปลี่ยนรูปแบบการ
เรี ยน รู้ จ ากการ ให้ ค รู เป็ น อ าจาร ย์ผู้ ส อน  (teacher-
centered เป็ น เน้นไปที่ ผู้ เรียน เรียนรู้ แบบน าตน เอ ง 
(student-centered) โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง โลกในยุคศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้สอนจึง
ต้องไม่เน้นที่การสอน (ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน) แต่เน้นออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เน้น
การเป็นโค้ชหรือผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
(learning facilitator) เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
กระบวนการเรียนรู้ (process) มากกว่าเน้ือหาของรายวิชา 
ดังน้ัน การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จึงเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ที่นักวิชาการน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 
ซึ่ งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่  21 
(ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2557; Hendrikson, 1984) 
 Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่ง
ที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการคือ (1) การ
เรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) 
แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers 
and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
(co-creators) (Fedler and Brent, 1996)    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ื อสร้างและหาประสิท ธิภ าพ เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
คร ูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 4. เพ่ือประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของ
นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิต วิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 5. เพ่ือประเมินคุณภาพแผนบริหารการสอน 
(มคอ.3) รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู  ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning) โดยใช้ เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
คร ูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 6. เพ่ือศึ กษาความพึ งพอใจ ของนักศึ กษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับ
ครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 รูปแบบของ Active Learning  
    Active Learning  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แบ บ  Active Learning ไ ด้ ดี  ไ ด้ แก่  ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ
แลกเปลี่ยนความคิด (think-pair-share) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (collaborative learning group) การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดยผู้เรียน (student-led review sessions) การ
เรียนรู้แบบใช้เกม (games) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ 
(analysis or reactions to videos) การเรียนรู้แบบโต้วาที 
(student debates) ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ผู้ เ รี ย น ส ร้ า ง
แบบทดสอบ  (student generated exam questions) 
ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ก ระบ วน ก าร วิ จั ย  (mini-research 
proposals or project) ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ก รณี ศึ ก ษ า 
(analyze case studies) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก 
(keeping journals or logs) การเรียนรู้แบบการเขียน
จดหมายข่าว (write and produce a newsletter) และ
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  (concept mapping) 
(McKeachie (1998)  
  Active Learning คือกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
ดัง น้ันจึ งสรุป ได้ ว่า Active Learning คือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไปเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2  ประการคือ (1) การ
เรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) 
แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียน
จะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (ประภัสรา โค
ตะขุน, 2554; วรวรรณ เพชรอุไร 2555)      
    รูปแบบการเรียนแบบเป็นทีม เทคนิค STAD 
(Student Teams–Achievement Division) ซึ่งมี ข้ันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ข้ัน ดังน้ี (Slavin, 
1995)  
    ข้ันที่ 1 ข้ันสอน ผู้ศึกษาด าเนินการสอน
เน้ือหาทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนน้ันๆอาจเป็น
กิจกรรมที่ครูบรรยาย สาธิต ใช้สื่อประกอบการสอน หรือให้
นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง 
  ข้ันที่ 2 ข้ันทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4–5 คนที่มีความสามารถทางการ
เรียนต่างกันสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจกันสมาชิกทุก
คนจะต้องท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือกันและกันใน
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การศึกษาเอกสาร และทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการสอบย่อย  
  ข้ันที่ 3 ข้ันทดสอบย่อย ครูจัดให้นักเรียนท า
แบบทดสอบย่อยหลังจากนักเรียนเรียนและทบทวนเป็นกลุ่ม
เก่ียวกับเรื่องที่ก าหนดนักเรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มี
การช่วยเหลือกัน 
  ข้ันที่ 4 ข้ันหาคะแนนพัฒนาการ คะแนน
พัฒนาการเป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนการทดสอบครั้งก่อนๆกับคะแนนการ
ทดสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนก าหนดไว้ 
ดังน้ัน จะต้องมีการก าหนดคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละ
คนซึ่งอาจได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ  3 ครั้งก่อน
หรืออาจใช้คะแนนทดสอบครั้งก่อน หากเป็นการหาคะแนน
ปรับปรุงโดยใช้รูปแบบการสอน STAD เป็นครั้งแรก เมื่อได้
คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนแล้วจึงหาคะแนน
พัฒนาการของกลุ่มซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการ
ของสมาชิกทุกคน 
  ข้ันที่ 5 ข้ันให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนน
พัฒนาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับค าชมเชยหรือติด
ประกาศที่บอร์ดในห้องเรียน 
 
วิธีด าเนินการ 
   การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi- 
Experimental Research) ด าเนินแผนการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design โดยมี
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
(อรพินทร์ ชูชม, 2552)  
  1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 4/3,4/4, 4/5 
และ 4/6 จ านวน 4 ห้องเรียน ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2561 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ านวน 120 คน ซึ่งได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการเลือก (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
  2. ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ตัว
แปรอิสระ ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู แผนบริหารการสอน (มคอ.3) 
รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD (2) ตัวแปร
ตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา คุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยา
ส าหรับครู คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู  และความพึ งพอใจของ
นักศึกษา  

   3. เครื่องมือ ที่ ใช้ในการศึกษา จ านวน 5 
ฉบับ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน จ านวน 10 บท
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และหลังเรียน จ านวน 100 ข้อ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 
60 ข้อ แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
จ านวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินคุณภาพแผนบริหารการ
สอน (มคอ.3) จ านวน 30 ข้อ และ (5) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
  4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบ
ประเมินน้ัน ไม่ว่าจะใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างกี่ครั้ง หรือไม่ว่า
จะน าไปสอบถามบุคคลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างใด ก็จะได้รับ
ค าตอบที่ค่อนข้างแน่นอน โดยน าแบบสอบถาม แบบทดสอบ 
และแบบประเมินที่สร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบเชิง
เน้ือหาแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับผู้ ให้ ข้อมูล  ที่ มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงที่ใช้ในการวิจัยกับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่น
ที่ 4 ห้อง 1 ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 
คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าความเท่ียงโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าตาม
วิ ธี ก า ร ข อ ง คู เด อ ร์ -ริ ช า ร์ ด สั น  Kuder-Richardson 
Methods : (KR-20) (ไพศาล วรค า , 2560) ได้ค่ าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .91, 94 และ .93 ตามล าดับ 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ก่อนเรียน/หลังเรียน จ านวน 60 ข้อ แบบทดสอบระหว่าง
เรียน/หลังเรียน จ านวน 100 ข้อ แบบประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน จ านวน 30 ข้อ (4) แบบประเมิน
คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) จ านวน 30 ข้อ และ 
(5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ  
  6. การวิเคราะห์ ข้อมูล  ผู้ วิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 7 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 วิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน ตอนที่ 3 วิเคราะห์
หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน ตอนที่ 
4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) โดยใช้
เท ค นิค  STAD ตอนที่  5 วิ เค ราะห์ คุณ ภาพ เอกส าร
ประกอบการสอน ตอนที่ 6 วิเคราะห์คุณภาพแผนบริหาร
การสอน (มคอ.3) ตอนที่ 7 วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อ
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การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยา
ส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD   
  7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(t-test) 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ข้อมู ลทั่ วไปของนักศึ กษ า หลักสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จ านวน 120 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 84 

คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีประสบการณ์
ระห ว่าง 1-3 ปี  จ านวน 51 คน คิด เป็ นร้อยละ 42.50 
ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  

 
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD 

รายการ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 120 100 162.16 82.09 
82.09/96.22 

ประสิทธิภาพของผลลัพท์ (E2) 120 100 190.68 96.22 
 
 จ ากต าร างที่  1 พบ ว่ า  ผลการ วิ เค ราะห์
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 
จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โด ย ใช้ เท ค นิ ค  STAD ป ระ สิ ท ธิภ าพ ขอ ง
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จาก
แบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด และหลังเรียน จะมีค่า 
E1/E2  เท่ากับ 82.09/96.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยา
ส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD 

จ านวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม
ระหว่างเรียน 

คะแนนรวม
หลังเรียน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
ร้อยละ แปลผล 

120 100 9,851 11,546 0.7887 78.87 ผ่านเกณฑ์ 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ดัชนี
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 
จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยใช้เทคนิค STAD มีค่าดัชนีประสิทธิผลใน
การ เรี ย น รู้  (E.I.) โด ยรวม  เท่ า กั บ  0.7887 แสดง ว่ า 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 0.7887 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.87 

 ตอนที่  4 ผ ล ก าร วิ เค ร าะห์ เป รี ยบ เที ย บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก  (Active Learning) โดย ใช้ เท ค นิ ค  STAD ราย วิช า 
810107 จิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศ 
นียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู
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การทดสอบ N X  S.D.  D  D2 t p-value 
ก่อนเรียน 120 25.39 2.14 

27.91 781.33 194.505**             .000 
หลังเรียน 120 53.30 2.59 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิค STAD มีคะแนนสูงข้ึน และจากการทดสอบค่าที (t-
test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( X =25.39, S.D.=2.14) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มี
ค่ า เฉ ลี่ ย  เท่ า กั บ  ( X  =53 .30, S.D.=2.59) แส ด ง ว่ า 

คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิค  STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=5) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านหัวข้อเน้ือหา 4.50 0.41 ดี 3 
2 ด้านวัตถุประสงค์ประจ าบทเรียน 4.47 0.40 ดี 4 
3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.57 0.47 ดีมาก 1 
4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.53 0.38 ดีมาก 2 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.47 0.32 ดี 4 
 รวม 4.51 0.35 ดีมาก  

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD โดยรวม ค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดีมาก (X =4.51, S.D.=0.35) 

 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหารการ
สอน (มคอ.3) รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการ
จัดการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning) โดยใช้ เทคนิค 
STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=5) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1 ด้านข้อมูลทั่วไป 4.55 0.45 ดีมาก 3 
2 ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 4.55 0.27 ดีมาก 3 
3 ด้านลักษณะและการด าเนินการ 4.45 0.74 ดี 7 
4 ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.65 0.34 ดีมาก 1 
5 ด้านแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 4.50 0.40 ดี 5 
6 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 4.60 0.14 ดีมาก 2 
7 ด้านการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 4.50 0.24 ดี 5 

 รวม 4.54 0.27 ดีมาก  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ.3) รายวิชา 
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810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD โดยรวม ค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดีมาก (X =4.54, S.D.=0.27) 
 
 ตอนที่  7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อ

การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยา
ส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า โดยรวม 
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.66, S.D.=0.52) 

 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=120) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1 ด้านเน้ือหาวิชา   4.62 0.53 มากท่ีสุด 5 
2 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน 4.65 0.52 มากท่ีสุด 3 
3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.65 0.53 มากท่ีสุด 3 
4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.68 0.52 มากท่ีสุด 2 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.69 0.52 มากท่ีสุด 1 
 รวม 4.66 0.52 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
ม าต ร ฐ าน ค วาม พึ งพ อ ใจ ขอ ง นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี ต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิค  STAD โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.66, S.D.=0.52) 
 
การอภิปรายผล 
 1 . ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก  (Active Learning) โด ย ใช้ เท ค นิ ค  STAD ขอ ง
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด และ
หลังเรียน จะมีค่า E1/E2  ที่ระดับ 82.38/92.60 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ สมฤดี พิพิธกุล (2559) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่ มร่วมมือ เทค นิค  STAD ร่วมกับสื่ อป ระสมที่

พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/84.02 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ จักรพงษ์ 
ธุระท า (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทค นิค  STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อ ง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.24/77.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
75/75   
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ 
(E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.7887 แสดงว่า นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 
0.7887 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.87 สอดคล้องกับ จักรพงษ์ 
ธุระท า (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทค นิค  STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อ ง
อัตราส่วนและร้อยละ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
การแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เท่ ากั บ  0.6491 ห รื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  64.91 แล ะ ยั ง
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สอดคล้องกับ นฤมล  นาดสูงเนิน (2552: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาบัญชี
เบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการเรียนรู้  มีค่ าเท่ากับ  0.6687 แสดงว่า ผู้ เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.87    
 3. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียน และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า มีคะแนนสูงข้ึน โดยคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =25.39) และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( X =53.30) 
และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =27.91) แสดงว่า 
โดยรวม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ปรีชาภรณ์ ขันบุรี และ
ชุ ติ เดช  ทั นจันทร์  (2560) ได้ศึ กษ าการสร้างและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการ
ออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรอิ เล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อ ย่างมี นั ยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 และยัง
สอดคล้องกับ  วลัยภรณ์  อาดา  (2558) ได้ศึกษาเรื่อ ง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องล าดับ
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุ วินทวงศ์ 
ส า นั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ ก ษ ามั ธยม ศึ ก ษ า เขต  2 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 4. คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้ เทคนิค  STAD ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ผลการประเมิน โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก 
( X =4.51) เมื่ อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ ใน
ระดับดีมาก (X =4.57) รองลงมา คือด้านสื่อการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.53) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
 

ต่ าสุด คือด้านวัตถุประสงค์ประจ าบทเรียน และด้านการวัด
และประเมินผล อยู่ในระดับดี (X =4.47) สอดคล้องกับ วิ
ชาญ โชติกลาง (2558) ได้ศึกษา เรื่องการสร้างและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อม
บ ารุง (2103-2114)พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมซ่อมบ ารุง ในภาพรวม มีคุณภาพเหมาะสม อยู่ในระดับ

มาก ( X =4.28) และยังสอดคล้องกับ ปาริฉัตร ภู่ทอง 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนส าหรับครูโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่องโครงสร้างและหน้าที่
ของพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียน
พัฒนาท่าจีน พบว่า ชุดการสอนส าหรับครูโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( X = 
4.36) 
 5. คุณภาพแผนบริหารการสอน (มคอ .3) 
รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก  (Active Learning) โด ย ใช้ เท ค นิ ค  STAD ขอ ง
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผลการประเมิน โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่
ในระดับดีมาก (X =4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ค่าเฉลี่ย อยู่ ในระดับดีมาก (X =4.65) รองลงมา คือ
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับดีมาก (X =4.60) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้าน
ลักษณะและการด าเนินการ อยู่ในระดับดี  ( X =4.45) 
สอดคล้องกับ ไชยยงค์ สืบสารคาม (2560) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้
เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า คุณภาพแผนบริหารการสอน 
(มคอ.3) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.59) 
และยังสอดคล้องกับ ปวริศ นันทรัตน์กุล (2558) ได้ศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในทฤษฎีบท
หลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิผสมผสาน
กับการสอนแบบอุปนัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
จังหวัดราชบุรี พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ อยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนการศึกษาของ ปนัดฐา 
ปานใย (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562) 

170 

 6. ความพึ งพอใจ ของนักศึ ก ษ าหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี ต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครู 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิค  STAD วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผลการประเมิน 
โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
การวัดและประเมินผล  อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.69) 
รองลงมา คือด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.68) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านเน้ือหาวิชา 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.62) สอดคล้องกับ จารุ
วรรณ บุตรสุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาความรู้
ทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มากที่สุด และยังสอดคล้องกับ เพียงแพน อุปทอง (2559) 
ได้ศึกษาเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ สาขาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย
ใช้เอกสารประกอบการสอน ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก ผู้สอนต้องจัดให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ในระดับสูง ไม่เพียงแต่ฟัง แต่ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถาม
ค าถาม อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีกิจกรรม
พ้ืนฐานที่ส าคัญ คือการพูด-การฟัง (talking and listening) 
การเขียน (writing) การอ่าน (reading)และการสะท้อนคิด 
(reflection) 
 2. การสร้างเอกสารประกอบการสอน ผู้สร้าง
ควรมีการวางแผนการสร้างอย่างมีข้ันตอน ควรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และการทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ได้เอกสารประกอบการสอนที่มี
คุณภาพ จึงน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบร่วมมือ เทคนิค STADกับการสอน
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคอื่น ๆ 
เช่น เทคนิค TGT, Jigsaw,เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI: Group 
Investigation) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-
research proposals or project) เพ่ือให้ นักศึกษา เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
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